
. 

=

 

/
 

ו
 

- 

. 
6 

. 

*,
. 

.
 

נ
ו
י
 

: 

.
 

: 

4 

5
 

2 

: 

-
 :
 

: 

/ 

\ 
./
 
₪
 

1
 

8
 

- 

7

 

/ 

 נ)

4
 

 לוכו ח"ו
 155% 2970-7287 ח"

 רוטילקת ללוכו (מיעמ ל

0 
.ּ 

 דש

₪ . 
₪ 8 

 4=-<- בו/

8 
3 

5 

. 

94% 

+
 
7

ב 
 

8
 ₪

 
ד

ו

 

ק)
 

 יד 2

= 

9 
קי
"א
ל 
הק
לד
 
ה,
 
|
קח 
של
 
ד
יר 
יח
ץו
 

ע

ל

י

י

ן

 

> 
ר
ש
 



 ...ןושארה עגרהמ יב ובהאתת סתא =

 ...תויצקנופ ןומה יכותבו םכח ןטק ינא ₪
 - יל םיארוקו יאמבע דואמ ינא ₪

 כז דש 5611 תוסתוס וש 0

1 
 4 ב 1 שמ

 קר

 בשחמל רוביח אלל סג דבוע ינא ₪ + 4

 דחא רישכמב ןובישמו סדומ ,סקפ ₪

4 

| 
 -נ /
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 (םינותנ סקפ יוובכ בשחמהש סג | תוילוק תוסנכנ) תויטמוטוא תוחיישל גותימ :יוהיז % תוילוק תועדוהו סקפ תועדוה רמושו לבקמ : יאמצע % |
 תסנכנ החיש ףוצפצ י"ע סכל תתואי ;:תותיא 3% ולב םיילוק ירסמל רישקת רותפכ תציחלב :רישי לוק % |
 (הנטק הציחלב) םיסנכנ םיסקפל סג ןמו ךרואל םינותנ ןוסחא חטבאמ :רתויב ידוס 4 \ יטמוטוא וא ינדי הנעמל רישכמה תא ךופהל תורשפא בשחמב ךרוב 1
 .תוקד העמשה תורשפא :קוחרמ ןורכיובו החוטב הרוצב 20 ךרואב תוילוק תועדוה ,םיסקפ 50 דע רמוש ןורכו (תוליגרו סקפ) תועדוהה לכ תורמשנ חוכ רוקמ אלל 1

 םיסקפ לש תיטמוטוא 01סוצ חו6 תחילש עצבמ % / ו קוחרמ תועדוה תקיחמו

 :צילממ ףיכו םיבשחמ
 . 1צ6ו508ק6 ]צא סופ8זסז לש רתויב תינכדעה הסריגה תפרוצמ) תשרב השילגל ינויח ילכ דחאכ יתיב שומישו עוצקמ ישנאל םיאתמ רישכחמה תילטיגיד הטלקה רצויש שדח רישכמ יתימא ילטיגיד ןובישמ והז

 - מ 5
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 םימשרנה לכל תדחוימ הלרגה
 "ףיכו םיבשחמ" הואנדסל
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 ו ךיראחה דע ףיכו םיבשחמ תואנדסל םיסשרנה ןיב
 ו סנרפנוק ואדיו הכרע לש הלרנה ךרעית 8
 כב .םלועב ןטקה ינוציחה םדומה לע תססובמה

 ג

 טסוגוא שדוח ןויליגב היהי הלרגהה תואצות סוסרפ + .חייור חוקיפבו ףיכו םיבשחמיי ידרשמב ךרעית הלרגהה *
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 תינכתב

 הריחב יב לע דחא אשונב תוליעבה

 וה] ₪3506-| 6 ,ה0] תופשב ג תונכת

 תמדקתמ תיסיסב המרב םיטקייורפ חותיפ

 .תונומת בולישב ו תוגצמ חותיפ

 תוינמינאו

 ו םימי 6 לש םירוזחמ ן
 = תיניא הדימל לוטנ
 תוליעפו תבוונחוממ

 תקתרמ תיתרבח

 ץראב תולוקלמ ינעב
 :זנרמב

 לעפא תמרב לעפא תלנלכמ
 [רמוונה לת דיכ]

 + :ןובצב 9 . רוזחמ 4
 6 - -- ה תואנ | | 6 רוזחמ =

 א 0 שו 16 .9 - . 8 17 רוזחמ
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 | ינדרמ תואנ ץוביק
 תמשרה תא םדקה ₪" "7 -

 ו רוזחמ לכב [- ג 2. .-- יי | 26.7- 7 2 רוזחמ , תומוקמה רפסמ ₪ , - 7 7
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 !שקעתה אוה לבא... קחשמ היהי
 אל הזש ול ונרמא

 רגוד האקתפוה קחשמ
 6"  הויטאס בלשמה תירנע

 תויוונד ,תילארשי
 ,עורפ רומוהו תועשעשוממ

 םירזומ םיעורא ףצרב
 ה

 !תחבשמ תונותיעה
| 

 | וי ְי

 תוביזאב ("ןוליפיי לש םיקסעה ףסומ) "...ירוביצ עגכמ ,יתבר הירורעש"

 צ"יובעוכ (סרפ יאצוי ןוחרי) "...הנש םירשע הומ הריבה ןשושב לדחמ הזכ היה אל"
 ₪ - ו ₪
 [ תאו רו

 (תסנכה ןואטב) "...לארשי תנידמל הפרח"
 - (ייהרדח לש רדחהי ןועובש) *'...ןוותה יצחל ודדוה הרדח תובורא וליפא"



 | שיכקי סיכול

 תא ואטיב ,עובשה ולחהש לארשי תנידמל לבויה יעוריא

 ןהבש ,תינוביר הנידמ תונש םישימח לגרל םעה תחמש

 ,הייסולכואהו ,םייחה ימוחת לכב תומדקתה התייה

 העיגה ,םיבשות ןוילימ חשיש טעמכל דע הלדגו הכלהש

 .םיגילפמ םיגשיהל

 ןפ לע שגד םסשוה אלו ןכתיי תוגיגחהו םיעוריאה תואמ ןיב

 םינשה סישימחב הנידמה תודלות תא הוולמה דדוימ

 ןתואב טעמכ ,רמול ןתינו ,שיגרהל ילבמ טעמכ .תונורחאה

 םג רתוי רחואמו ,םלועב הלחה ,(1948 - 1945) םינשה

 תונש סםישימח .עדימהו בושחמה תוחתפתה ,ראב

 עדימה תכפהמל דחוימ יוטיב ןה םיבשחמה תוחתפתה

 התמצועב | הלינקמ וז הכפהמ .םלועה לע תרבועה

 הכפהמל ,ךוראה חווטל םגו ,תוידימה היתועפשהבו

 הכפהמל ,םינש םיפלא תרשע ינפל השחרתהש תיאלקחה

 ךא .תאזה האמה לש תיעדמה הכפהמלו תיתיישעתה

 תשחרתמ עדימהו בושחמה תכפהמ ,ולאה תוכפהמל דוגינב

 יפלאו תורשע אלו ,תודחא םינש ךותב המיהדמ תוריהמב

 דעו תיבהמ ,םייחה ימוחת לכל התרידחו .היתומדוקכ סינש

 .תטלחומ טעמכ איה ,םילעפמהו םיקוסיעה ןורחאל

 קלח הווהמ וניא בושחמה ובש םוחת סויכ ןיא ,השעמלו

 .ונממ דרפנ יתלב

 תוברתהמ קלחל וכפה עדימל השיגהו בושחמב עדיה

 ינב .בותכו אורק תעידיל סויכ םיליבקמ םהו תישונאה

 םילוכי סניא ,בושחמל העיגנ םהל ןיאש ,םימעו םדא

 סלועה ןיבל םהיניב סירעפהו ,ינרדומה םלועב בלתשהל

 . סילדגו םיכלוה בשקותמה

 הירוטסיהב הל המוז ןיאש תוחתפתה תונש םישימח ,ןכא

 .תישונאה

 לכ לע םג העיפשה בושחמה תוחתפתה ,תאז םע דחי

 ,םינורחאה םירושעב סדאה ינב ייח לע םגו תויגולונכטה

 ,ללחל תוסיטב עייס בושחמה .הנידמה תונשל םיליבקמה

 תרידח .דועו הלכלכב ,תואלקחב ,היישעתב ,האופרב

 הב םיאור סיברש תיתועמשמו הקומע הכ איה בושחמה

 וופלט =

 םישימחב סלועה תוחתפתהל ץיאמה סרוגה תאו סיסבה תא
 .תונורחאה סינשה

 ,סייתרבח םייונש המע האיבה בושחמה תוחתפתה

 רפכל סלועה תכיפהו טנרטניאה תשר .סימלועו םיימוקמ

 תא וכפהו תויטילופה תומכסומה לכ תא וניש ,ילאוטריו

 רצק הכ חווטב ,השק .דחא ןטק רפכל םלועה

 תועפשה תא ךירעהל ,תודחא םינש לש הביטקפסרפבו

 הנידמה ,הרבחה תוחתפתה לע עדימהו בושחמה תכפהמ

 .םלועהו

 תואבה סינשה סישימחב ,הנידמה סע דחיש םיווקמ ונלוכ

 ללכל האנהלו החוורל איביו חתפתי בושחמה םסלוע םג

 .סלועהו הנידמה יבשות

 ,טעמ י"תפתיי טנרטניאה רודמש ואצמת הז יגיגח ןויליגב

 ...הנש סישימח גגוח אל טנרטניאהש תורמל

 תוברתה לכ לשו טנרטעאה לש המיהדמה תוחתפתהה

 םימוחתב םיקסועה ,םיבר םישנא תפחוס ,ותוא תבבוסה

 ,םא ןיב .םלוע תקבוח תשרב סתוא תבלשמו ,םינוש

 סרפ" ןימכ שמשמה ,\/6פטְעצ יסרפ תקולח סקט ,המגודל

 :ןוגכ ,תונוש תוירוגטק יפל ,טנרטניאה ירתאל ""רקסוא

 עיפות אבה ןויליגב) יוכו םידחוימ םיטקפא ,ןכות ,בוציע

 תוטבחתהב םא ןיב וא ,(עוראה תא תרקסמה הבתכ

 1 וא 01 ומכ ,הנוש הנומת טמרופב שומישה תייגוסבש

 עגרל דע ,שיא םהילע בשח אל םלועמש סירבדה גוסמ םהש

 .ודאז.-ב שומישל רבעמהו טנרטניאה לש ותוחתפתה

 ,המיענ האירק
 ,ןייטשנייפ ינב

 'ףיכו םיבשחמ'' ךרוע

 8 - - = = 4 לו פלש

 ; קכ2 תורישה בטימ תא קפסל ידכ

 כה ילהונב םייוניש רפסמ ךורעל רר ורירוור רווווושו רהזראה דורוור
 2 . ו 3% י - 1% = % |- הוו %- 2 יר% | ] 4 ו"ףף%ל%

 - ₪ | // \ נב // 4 כ / / | וע ןל | תוג | / וצו ןנ

 . ו א י גיא וכ ג

 ו₪- , ונמ 7 ווריב

 וורא :חנמ
 הג, םימו

- 

 0 5 0 25 : ו פלי 9 " | | וש 16:00-13:00 :תועש |

 . = ל . :
- - : 1 : . 5 , 

 יד ערב ער ב ה ק  [ש קמ

 כ-301 -ק חכלמת
 'ה יב :םימי

 17:00-16:00 :תועש
₪ ,8 4-2" -=- = , 
 הב 7 22 -
 וי שש ו ₪

 1998 יאמ ,ףיכו םיבוצעחמ
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 ךרועה רבד

 ה בל יש - --
 ו | | - . %

 תיזג איג הוו. ההוהק הווה, . 35: 5וו::ו%5 / 1 | :י ג 1

 לש ת ל טה

 םישימחב םיבשחמה

 ףאו תונורחאה סינשה

 ףיכחשמ
 רינ ןורוד ---.------------......----= ףיכחועמ?ל החיתפ

 רינ .ןורוד -----------.. 5₪860%ש8 01 דח6 =הוסוז6

 תיזצאיג הו... םינוספוסיסה

 רח ש יבוק 8 ד ד יי יידהיוררה 6 זזסז

 הרי אושה

 היה ןושארה \ועפו

 ,רידא רגאלש
 הקתפרה - אושו 2

 תוקחתהל הסנמש

 לש החלצהה רחא

 .המדוק

 גרבנזור לב:

 ְי יו יש :

 שצ/ואסס(5 5

 ...הל-הל-הלחתהה קר יהוזו 4
 תיזג איג 0

 תישארבל םירזוח

 םישמתשמה רובע

 וא סישדחה

 .השורב-= 5 ריפ הכהה יובוצה ץיאבה ץיכוהנ = ן
 5 יש

 םכקהו המ אה ךרדת לוחפסייה 5 ב רמדידב דל דירדחיאה ב0"
 ךלש 1881 הנ וכש לג טוצינל ווחינ

 .ךקע גפפה עודיהפב ידקצ ,תוסר םמ + קצב חבד חגקפתה 4
 .סיססהמה

 ובדעהו קש היצר כ יטידב מעכ לגבר הדמו הקרה לי דכוע
 :ךוששה בד הפ ןמל .ךרפשהד ירב ךקש |

 וטנרטניא

 ןייטשנרב םעונ -...---...---..... טורברטניא 5

 רתא תיינב - דעצ רחא דעצ 6
 רפוק .הזכ לש |. שנק

 רפוק המלש ושפפ ידופעב הקיפרג 9

 רפוק המלש ... וצווכתה םיצבקה ,קתומ 9

 ב תכלל ו ןת 24
 תיזג איג 0

 הלחתהמ ועולגל ו 0 6
 ןייטוטורב םנעונ . ב

 ןייטשנרב םעונ -------.....- פייטרטניא 77

 רפוק המלש ---. .שדוחה תדרוה 8

 שופ: שי ,תורנב שפחל רצ אל 9
 וייטוענרב םעונ . ו ו

 טנרטניאב םיצבק תרבעה 30

 ןייטשנרב םעונ =... םיכרד תפמ 33

 תיזג איג רד רד די דידיה טנרטניא תושדח 56



 הנטקה הניפה

 סוקופ סוקוה - דורווה רתנפה 0
 רחש ל יורי לורידוולוירפהוצ לו לד

₪ 

 דורווה רתנפה

 בככמ םיסקמה

 הקתפרהב תינש

 .םיריעצל

 ו הינה .----- ירב קיר םואג| 8

 | השדח הדמול

 סוחתב תקסועה

 חנזוהש יטמתמ

 - הנורחאל

 תא" ב ה:חש וחלה קדר שב,* ץשתמ .הירטמואג

 יקל מב יהנו וסעוה ו 8 8 והידיהקה

 ן ישריאסב םווטית םה או 6 6[ ל-1
 קולו הפ וםיוהקה וקליקובה הקויפ ינוח

 חיינשת ,1998 יאמ ,77 ןויליג ,/ר הנש החפשמה לכל םיבשחמה ןוחרי :*ףיכו םיבשחמ/'

 ןייטשנייפ ינב | ישאר ךדש
 תיזג איג :ןרוע רזוע

 רינ וורוד ייףלבתוטמה"
 ימלת האל | :ןושלח תכורע
 תליג הנפד :יפרג בוציע

 ידדה תירונ :הקלפרג
 רוצ רואיל :םירוזא

 !םח 77 'טמ ןויליגב םיפתתשמה תומש

 (בייאח רט ?פל)
 ,לט לגור ,תיזג איג ,ןייטשנרב םעונ ,ירדנפלא ריפכ

 ,גרבנזור לבוי ,רפוק המלש ,רינ ןורוד ,ןובנ תיגח

 רחש יבוק

 בש ורוזכזכ ךווגוכ

 בשחוממו שידח ,שדח 3

 - 011160 061[ !!6חוסועש 0 53

 קאפ נר ריהמ םגו ריעז םג

 סלועב ןטקה םדומה

 ןב ,וישכעו .תינש הכמ

 .רפושמו שדח החפשמ

 הוע יבוק א יטילנא חוכ 6

 ובשחמה ב ובר הפ 8

 תיזג איג = -------- תורפס תריקס 2

 ףיכב םיבתכתמ 4

 ןייטישנליפ ימע :לוחמ

 ינאלהק *סוי :קוויש לחנמ
 ןייטשנילפ הנח :םוסרפו סייונמ ,קווייש

 ירהש יזנ ,חבס רימא

 ,תירטייש ילט :תוריכזמ
 שטנמ לט :םיגוח

 תועדומ 1 תכרעמת תבותב
 | ןג תמר 67 קילאיב בוחר*
 03-6702259 :סקפ ,03-6702255 ילט
 .תובוחר 675 .ד.ת 'ב המוק 2 לצרה :תכרעמ
 08-9364786 :סקכ 08-9364904 :לט
 קחו: 0 ו
 תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה *
 2 מייעב מ 0 תובת .תורומש תויוכוה לכ

 + . < . יאש -<<4 + 4%

4: 

 ₪34 1998 יא ,ף'כ' םיבשחמ



 תיזג איג

 לארשי חנירמ
 םישיסח .הגגומ
 החסקהל הש
 םלוע םגו
 וייצס םיבשחמה
 לש לבו
 לשו תוחחפה
 חומרכתה
 .חיגולונכט

 .תראתמ איהו 1993 תנששב הכרענוע תימואלניב םיבועחמ
 .ויד=2>- .לש תינויצולובאה ותוחתפתה תא יטסירוטקירק ןפואב

 1998 יאש .ףיכו םיבשחס 8

 | .תכורעת תארקל דחוימב הרייוא וז תינועבצ הזרכ

 ' \ויחתפמ לש םתוחתפתהו בוטחמה

 - ' ₪ וש = 4 *

 5וז ו 0

 -- 2 ו

 יו 1

. . 
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 סישידחה .םייתיבה םיבשחמה ,םנמא

 ינרדומ רצות םסניה ,םויכ םיריכמ ונאש

 אד-המ ,סינומשה תונש עצמאב ותליחתש

 תואמ ללכתשהש ,ונימי לש סםויטנפל דעו

 תונורחאה סינשה שולש ךלהמנ םסינומ

 .תויקנע הגרדמ תוציפק השעו

 ליחתמ םיבשחמב ישעמה שומישה ,לבא

 .ןהינפל ףאו ,םיעבראה תונשב רבכ

 תוניינעתההו תוקשעתהה ,קוידה ןעמל

 האמב דוע הליחתמ ייהבישח תונוכמ"ב

 תיתיזשעתה הכפהמה תעפשהב ,תמדוקה

 רשאכ

 םיכרד

 ,(הילגנאב .הלחהש) הפוריאב

 ושפיח םיאקיטמתמו םינעדמ

 ולכוי ןהבש תויפולח

 סמצע לע לקהל

 לע ,םיבושיח עצבל

 | לע תוכמתסה ידי

 ! תאז השעתש הנוכמ
 תוריהמב םמוקמב

 1[ .תוליעיבו

 | סע היינובשחה
 | אל רבכ םיזורחה
 |[  םסנוימדו ,הקיפסה

 | קסנ סיאיצממה לש
 | תויוחתפתהה ' רואל

 | תויגולונכטה

 | םהינפל ושרפש
 .רופסניא תויורשפא

 """ לכוי םדאהש ןויערה

 הנוכמ  תונבל

 לש סנוימד תא התיצה ,וליבשב בושחתש

 חור ישנאו םיפוסוליפ ,סינעדמ ,םירקוח

 תא חתנלו חתפל ,רוקחל םסתוא הבהלשו

 .אשונה

 תיגולונכטה תוחתפתהה תישאו ,םלוא

 ןנערמ חור בשמ החיפהו המיהדה קר אל

 דחפ הערז םג אלא ,ןוזחו תונשדח לש

 ,תועד יגוה ללוכ ,םיבר סישנא לש םבלב

 .םינעדמו חור ישנא

 "היבופונכטייל תויסאלקה תואמגודה תחא
 סלועמ אקווד איה הכרד תישארב
 :תינוידבה תורפסה
 ילש ירמ תרפוסה הבתכ תמדוקה האמב
 ילגנאה ררושמה ,ילש שיביסרפ לש ותשא)
 ר"ד " ,םסרופמה הרפס תא ,(עודיה
 :דואמ בווק אשונ לע ייןינטשנקנרפ
 תועצמאב יתוכאלמ םדא לש ותריצי
 םיארוקה ינומה וקני תובר םינש .עדמה
 תתתשומה ,תורפסה ןמ םיבהלנהו םיאמצה

 ןמ המיאה תושוחת תא ,תומודק תועד לע

 אל הז רבדו ,חותיפה ןמו היגולונכטה

 ...םויה דע קספנ

 ונא ,תינרדומל תבשחנה ,ונתפוקתב םג

 , 33 ףוגכ ,ךכל תואמגוד םיאצומ

 לש ייללחב האיסידוא"יבש ןככתה בשחמה

 %-=1166-ה ןדיעב ןכו ,קראלק.יס רותרא

 סינוש סיקרפ ינשב ,(הליפאב םיקית)

 וגא לעב בשחמ סיעיפומ סהבש ,הרדסב

 סוריוו תוילעמ ליפמו יקנע ןיינב להנמש

 טלתשהו תערפומו תישונא תושי לביקש

 .(501) תיניוולה הנגהה תכרעמ לע

 םירקוחהמ וענמ אל תומודקה תועדה ךא

 תוילגת לע תולעל תונרקסה רצי ילעבמו

 לש רקחמבו חותיפב דימתהלו תויעדמ

 .הז אשונ

 :ןיזכיזכ
 הסגודה ,ןייטשננקנרפ
 היבופונכטל תיסלקה

 :הטמל
 הרדסה ןותמ הנומת
 הליפאב םיקית

 ג ל יו יו <

 ...חודלות הלאו

 : לקספ זיאלב
(1662 - 1623) 

 חילצהש ןושארה

 תנוכמ תונבל

 היה לעופב בושיח

 ,לאקיטמתמה

 חורה שיאו ןעדמה

 םסרופמה יתפרצה

 .לקטפ זיאלב

 19 ןב זא היה לקספו ,1642 תנשב הז היה

 ידבלב

 ,רקיעב ,ריעצה לקספ תא ןברדש המ

 עוצינב רוזעל צלאנש הדבועה התייה

 היהש ,ויבא לש םיעגיימה ויתונובשח

 .סיטמ הבוג

 תמרעל רתוי התמד וזה בושיחה תנוכמ

 אלש יאדווב) בשחמל רשאמ ,תואטורג

 התייהו ,(ונימיב םיריכמ ונאש םיבשחמל

 םייניש ילגלג ,תויתכתמ תועורז לש בוביג

 .שעורו לברוסמ ינכמ ןונגנמו

 ויה הנתכמה לש היבושיח תויורשפא

 התייה תיטמתמה התלוכיו ,ידמל תוטושפ
 אל םגו) תמצמוצמו תלבגומ \

 .(תקיודמ דימת

 ורבע סיבר סימ ,זאמ

 בושיחה תונוכמו ,ןדר

 הלה ןאכ .וחתפתהו וכ:

 תינויצולרובאה |תולצפתז

 ןיב הדירפמש ,תיטירק

 רשאכ ,ןובשחמהו בשחמ

 ןובשחמה לש ותוחתפנ

 רוזמה בלשב | הרצ

 לכ וב רפוש רבכש רחא

 .(ודועייל םאתהב ,ןתינש ;

 םע) היינובשחה
 אל רבכ (םיזורחה
 לוע םינויפדו ,הקיפסה
 האמב םיאיצממה
 רואל ,קסנ 19-ה
 תויוחחפתהה
 וערפש תויגולונכטה
 תויורעפא םהינפל
 .רופסנ'זא

 הוו 1998 יאס ,ףיכו םיבשחמ
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 רשא םירחא ואב לקספ ירחא
 תונוכמ תיינבב םחוכ וסינ
 :לשמל ,בושיח

 תנשב - יננבייל ינמרגה יאקיטמתמה

73. 

 הנבש ,19-ה האמה ןב ,רייפאנ ןהוי'ג

 התייהש החונו תיטקפמוק לפכ תנוכמ

 ןובשחמ ומכ שממ הפוריאב תירלופופ

 ."רייפאנ תומצע" הארקנו - סיכ

 רייפאנ תומצו"

 1878 תנשב - רנדוא

 יאקיטמתמה - 'גאבאב סלרא'צ - ןבומכו
 .1833 תנשב - ילגנאה

 ררושמה לש ותב ,סיילבאלמ הדא תנזורה
 סיבשחמה תתנכתמל תבשחנ ,ןורייב דרול

 (1815-1852) ןוריב הדא .הנושארה

 ,החיטבמו הריעצ תיאקיטמתמ התייה

 לש םתרבחב התרעתה רבכ 17 ליגמש
 .הנושארה הרושה ןמ םינעדמו םיאקיטמתמ

 איצממה | ,יגאבאב | סלרא'צ םע  דחי

 לע דבעו לפכ תנוכמ הנבש יאקיטמתמהו

 השממל לכי אלש) םישרפה בושיחל הנוכמ

 סיקלחה תא רציל היה ןתינ אלש םסושמ

 איה ,(ל  םישורד ויהש םיקיודמה

 לכות בושיחה תנוכמ הבש הטיש האיצמה

 ."ילונרב תואחסוני" בשחל

 ייבשחמה תינכתייל םויכ תבשחנ וז הטיש

 .התלועפ ןפוא סוש לע ,הנושארה

 'גאבאב סלרא'צ

 'גאבאב סלרא'צ לוע לפכה חנוכמ

 ינקירמאה הנגהה דושמ חתיפ 1979-ב

 ,"הדא" התוא הניכו תידוחיי תונכת תפש

 .תיאקיטמתמה לש המָש לע

 התייה ,36 ליגב הרטפנש ,הדא תנוורה

 ריכזמה ,םיהדמ יאובנ ןוזח תלעב השיא
 לוז רפוסה לש תוקיודמה ויתואובנ תא

 סינש האמכ) האבינש םושמ תאזו ,ןרוו

 בושיחה תנוכמ התואש (הרק רבדהש ינפל

 (זא תינרדומ ךא ,םויכ תיביטימירפ)

 :ומכ ,תומישמ עוציבל םימיל שמשת

 ,תובכרומ תוילקיסומ תוריצ: תנחלה
 ,נעדמ רקחמ תורטמל םגו ,הקיפרג תריבי

 .ישומישו יטמתמ
 !הקדצ איהש רבתסמ

 19-ה האמה ףוס דע
 חיזעולה הלמה התייה
 - רטויפמוק - בשחמל
 לכש םשה .םצעב
 וץזפח לש אלו דיקפתה
 ויה זאד םי"רטויפמוק"ה
 היה םדיכפתש םישנא
 םיכושיח עצבל
 םינווע םייטמחמ
 ןוגכ .םינוע םיסוחתב)
 הקיטסיכב .הלכלכ
 .(הסודכו

 תורבח שולש תוגזמתמ 1911 תנשב

 :קרוי-וינב

 ,1 גסט!הווחש /136ת1ה6 (?0. ,(>סחוקו!6ז 50016 0.

 ךכו ,זחו6חוהזוסחה] 1וחו6 466070108 620. -]

 הגוסמ הנושארה םיבשחמה תרבח תרצונ

 1917-ב) םימיל רשא - 61% - (הלדוגמו)

 תא הפילחמו הדנקב תמקמתמ (1924 דעו

 המשו הלמס

 וא - [הו6חוהווסחה| 2510658 /186הוח65 -ל

 .18א1 :רוציקב

 תוחתפתהה םרטב ,איהה הפוקתב
 סושייו הקינורטקלאה םוחתב תיגולונכטה

 תרוצת התייה ,בשחמב םירוטסיזנרטה

 לע תססובמ בשחמה לש טלפהו טלקה

 .י'אל-וא-ןכ" תפש
 התייהש ,וז הפש



 השש- --סשחמש 5

 ,נגאפ '"ע רצוימ

 הה תפמ

 טירוטלומיסה

 טלועב הבוטה

 תרבח - פח
 ויטרמ ,דיהקול

 ורחבנ גניאובו

 סוטמ תא ןנכתל

 ריואה ליחל ןולסה

 .21-ה האסב

 שיאה התא םאה

 רתויב םיאתמה

 ?ותוא סיטהל

 הסיע רוטלופיס
 תורשפא םע רתויב םדקתמו םפחוהחמ =

 .ליבקמב םינקחש 16 לש תשר קחשמל

 | !הזה ו קחשמה תא תונק לו סוטל בייח התא |
 ו 6 חוו סב

 קחשמ - זץ
 לש ךשמהה

 היגולירונה

 \/וחב לש החילצמה

 ו
 ללחה רוטלומיס

 רתויב רכמנה

 שדח עזג .םלועב

 םייאס םירזייח לש

 .םלועה לש וסויק ךשמה לע

 םלשומה רוטלומיסה ,5

 וישכע תחונ ,םלועב בוטהו

 היווח וז .ךלש בשחמה רךרותב
 .הסיטב רובעתש

 קזחהו ריהסה סוטמסה 5

 יכה תויגולונכטה םע רתויב

 ןורמ תה תולוכיו ,תומדקתמ

 ,םיערסב קר םויה דע תיארש

 רלש ךרסמה רותב וישכע סט

 :לכהב טולשל לוכי התאו

 ,םוח ילג לע םיתייב תמ םיליט

 יגוס לכב המיחל ,הליל תייאר

 30-מ רתוי ,ריוואה גזמ

 ,תוידעלב קשנ תוכרעמ

 תוסכח תוצצפ ,יריווא קולדת

 .דועו

 סייעה את רותב בשייתת

 םוידב רזחושש ידמימ תלתה

 ליחתתו ,יתימא =-15-ב ומכ

 .התוא קחשל

 רש יתושהה ה הדיחה הירח החומה נוטה לרה גהה

ּ = 1 ₪ 
 לע הלע - סם
 היצלומיסה תסיט
 סוּגז לש תירוקמה

 קנעה חרדס ,ךזפ\

 .םיסרפה תרוטע
 בוק'צ ,קריק ןטפק
 ךתוא וחקי ולוסו
 ו תומישמ 25 -ל

 1 כיב | | יא .דימתמ תוזעונ
 .םוקיה יבחרב םש

 0% יב / 1

 ו הבורקה םיבשחמה תונחב וישכע גישהל ןתינ
 03- 5 124040 לצלצ תונמזהל



 רפסמ רובעכ ,הדיתע התייהש ,וו הפש

 שומיש) יראנינה דוקב ףלחתהל ,סינש

 תרזעב תמשוימ התייה ,(דבנלב 1-בו 0-ב

 ההזמ בשחמה רשאכ ,םיבקונמ םיסיטרכ

 לש ףצרה יפ לעו ,ןיא וא רוח שי סא

 תא עצבמ היה ,םירוח-יאהו םירוחה

 .ולש טלפה תא איצומ היה סג ךכו ,תולועפה

 3 של" 7" %%

 םיבקונמ םיסיטרכ

 רבכ תמייק התייה וז הטיש ,השעמל

 םוחתב המושיי ינפל ,הנש םייתאמכ

 ובכיכ םיבקונמה סיסיטרכה .םיבשחמה

 הגירא ילעפמ רשאכ .הגיראה םוחתב םג

 הגיראה תוריהמ תא לעייל םיניינועמ ויה

 ויה ,רוציה בצק תא ריבגהלו

 הגירצה לונ תא |"םיתנכתמ"

 ;הל תמקרנ התייה ךכו ,ללכושמה
 ,גגראה לעש תינועבצה המגודה
 .יטמוטוא ןפואב

 תהיה רבכ ,םישולשה תונש ףוס דע
 ,,םיסיטרכה תטיש לש הדמעמ
 דע הנימאו תססובמ הכ םיבקונמה

 ידראואה ,ינקירמאה איצממה יכ

 רבח יאנכטמ המכ ףותישב ,ןקייא
 תונבל - טקיורפ ומצע לע חקל ,ז8אז
 [ או בשחמ יקלח לע ססובמה בשחמ
 :םשב ול אורקל טילחהו - יטרדנטס

 וב רבנאו ר"ד .א[בזא 1

 רותפל יש

 סתוא לש םייטרדנטסה סיבשחמל דוגינב

 לפטל לגוסמ היה הזה בשחמה ,םסימיה

 תוינרשע תורפס 23 ילעב סירפסמב

 +4 תא עצבל לגוסמ ףא היהו (סילימ)

 לפכ ,רוסיח ,רוביח) ןובשחה תולועפ

 לעב היה אוה ךכל ףסונבו ,(קוליחו

 תויעבב לופיטל תונבומ תולועפו תונכות

 .תוירטמונוגירט תויצקנופו סימ תירגולא

 הניאש) רתויב תיטיא הנוכמ וז התייה

 טיכה ןובשחמ לש וילוסרקל העיגמ

 תוינש 5-3 הל ושרדנ רשא ,(רתויב טושפה

 עוציב ןמז) תדדוב בושיח תלועפ עוציבל

 ףא - קוליחו ,תוינש ששכ היה לפכ תלועפ

 אלבו יאמצע ןפואב הלעפ ךא ,(!םיילפכ

 בשחמה תא התוויהו ,תישונא תוברעתה

 היהש ןושארהו וגוסמ ןושארה יטמוטואה

 תויטמתמ | תולועפ עצב | לגוסמש

 ינמ ןושארה בשחמה םג והז .תובכרומ

 .ןקייא ידי לע בצועו רצויש םיבר

 םתטלחהו ,תוקיתע ינפסא סתא סא
 ןולסב טושיקל הזה בשחמה תא ךופהל
 סכבל ומישתש יוארה ןמ ,םכתיב
 תא ושכרת סרטב ,םיאבה םיטרפל
 15 לע הלע וכרוא .:הזה ינואיזומה טירפה
 ולקשמו םירטמ 3 לעמ - והבוג .,םירטמ
 שמשי אל אוהש יאדווב) !בוריקב ןוט 5
 0-5 אשינ בשחמב דחא ףא

 ולש ילאיצנרפידה חתנמה 0

 שוב רבנאו רייד הנב 1930 תנשב =
 היה ודועייש בשחמ | ,ינקירמאה

 .תוילאיצנרפיד | תואוושמ

 ךא ,יקנעו ינכמ היה ינושארה םגדה

 סיריצה ורמוה סינש רפסמ רחאל
 סיביכרב םיינישה ילגלגו

 .םיינורטקלא

 לש בושיחל הנוכמה השמיש ,םימיל
 םייטסילבו םיירליטרא םילולסמ

 .היינשה סלועה תמחלמב

 - גנירוט ןלכזא
 "גנירוט .חנוכמ"

 רצי ,הלודגה הינטירבב תעה התואב

 בשחמ ,גנירוט ןקא ,ילגנאה יאקיטמתמה

 ,האירק לש תוייגול תולועפ עצבל ןנכותש

 ובתכנ רשא ,םינמיס לש הקיחמו הביתכ

 יפ לע לעפ בשחמה .ףיצר ריינ לילג לע

 המירז ימישרתב ןייפואמה תולועפ רדס

 .םיטושפ םייגול

 תארוק ,הארקנש יפכ ,"גנירוט תנוכמי"

 טלפה תא תנמסמו טרסה ךותמ תוא-תוא

 1-ו 0 - דבלב תורפס יתשב הלש

 .ינרדומה יראניבה דוקה והז

 ויגשיהו ורקחמ תוכזב ,םיעבראה תונשב

 בושח דיקפת םיבשחמה וספת ,גנירוט לש

 ןמוב וקיעב ,םידוק חונעפ םסוחתב בחרנו

 וחציפ סילגנאה .היינשה םלועה תמחלמ

 ריצה תונידמ לש םידוקה ןמ סיבר וחנעפו

 לע ולע ךכ בקעו ,(ןפיו הינמרג - רקיעב)

 בר ךוע תלעב "תיתוליכר" היצמרופניא

 .המחלמה יכלהמל

 ,םימלש םירדח אלמל ולכי ,זא םיבשחמה

 תוירונ קיו תורפרופש יריתע ויהו

 .(ךסמ םוקמב)

 :רמייהטסוו תור ר"ד לש ינייפואה הטפשמ

 ," םופטסז 8 חסז 660551[ 1 ]"

 .םיבשחמה סוחתב ףקותב היה אלש הארנכ

 תוירונהו בשחמה לש ולדוגש לככ

 היה אוה ךכ ,םיבורמ ולש םיפוצפצהו

 ןבומכ) המצוע בר רתוי ,םישרמ רתוי

 ויעוציב לע הלע אל הזכ בשחמ לש וחוכש

 םיעבראכ אבש יתיבה א1-ה בשחמ לש

 .(וירחא הנש
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 קיר תורפרופוע

 עונלוקבו תורפסב םג ,ןבומכ ,רכינ הז רבד

 בשחמה ,ייקאוויטלומיי :לשמל ,(היזיוולטבו)
 םיבשחמה וא ,בומיסא לש וירפסמ םסרופמה

 תחתמ סירטמ תואמ םירובקש סייקנעה
 ."ןמזה תרהנמיי הרדסב המדאל

 66 'זכעב ךשמה



 לו רגאמה ו
 יאבכה ינויא

 לע עדימ רגאמ המיקמ "םיבשחמ רודלטיי 8
 הלצהו תואבכ תוביבנ רובע תופירש ינותנ [

 .םינפה דרשמב

 תואבכה תויושר 25-ל דעוימ עדימה רגאמ

 .בושחימ ךילהת תורבועש ,ץראה לכב

 ריבעהל היהי ןתינ |טקיורפה םויסב 8
 תרושקתו בשחוממ ןפואב עוריא תוחיי'וד

 .תונושה תויושרה ןיב תיבשחמ-ןיב

 ,הנשב לקש ףלא 200-כ - טקיורפה ףקיה ₪

 סינשל הזוחה תכראהל היצפוא סע

 .תופסונ :
 ברקב ייעוריא חייודיי ינולאש קיפת רודלט

 הקילד לש הרקמב ,תואבכה תויושר 25 [₪₪
 ןיכת רודלט ,ףסונב .רחא יעצבמ עוריא וא

 רקסה ינותנ דוביעל בשחמ | תינכת

 םייטסיטטסה תוחולה תקפהלו

 תויושר תא ךירדת ףאו ,םימיאתמה

 יולימ לש ריהמו ליעי עוציבל ,תואבכה

 .עוריאה תוחי'וד |

 ו יו

 תוח"ודה | תטילקל | ךרעית | רודלט |

 םיאתמ בושחימ ךרעמב םיבשחוממה |

 גיצנ סע םואיתב טקיורפה תא עצבתו

 .הלצהו תואבכ תוביצנ

 הקידב ,הכירע לולכת םיעוריאה תטילק ₪

 לש הדילקו לומיס תמלשה

 .הנשל עוריא תוחייוד ףלא 75-כ

 ורוועדור
 ...םולש ,הכימת

 תכרעמב התכימת לע העידוה מביו

 .5060 לש השדחה

 תססובמ | ,הואו/בגזש 7  תכרעמ יהוו

 תססובמ לטניא דבעמ לע סקינוי

 ,יס.יפ  יתרשו = (6והחווע) יטיניפטנ

 .םבי לש 7000 יטיניפטנ תרש לש זראמב

 וזהוא\/הזש 7 ,הקזחה הלעפהה תכרעמ

 ליבומה תרשה סע תבלושמה ,5060 לש

 תונורתפ ןתמ |תרגסמב) מבי לש

 הכימת יתורישו (יתיישעתה טרדנטסל

 סיקסעל ורשפאי - סתוכיאב םסיעודיהמ

 ןוכנ גרדושמ סיסב תונבל םילדגה לכב

 רוכמל היהי ךירצש ילבמ ,תותשרה רובע

 .דספה יריחמב תונמיהמ

 , שהוא\/גוש 7 סע מבי לש תרש דויב

 סע טיב 64 לש ןוסחא תלוכי :ליכמ

 השדח היגולונכט ליכמה) 585 שא[א

 הרמוחב תלפטמה הלעפהה תכרעמב

 .(תיסיסבה

 ,תויציפוא .תליבחב הריחב תורשפא

 .ןכרצה לש הליגרה ותביבסל הרפתנש

 תאו חוכה תא | תוחוקלל וקפסי הלא

 תא ןכו סקינויה תכרעמ לש תוביציה

 המרופטלפ לש תוידדצ בר לש ךרעה

 .לטניא דבעמ תססובמ

 היצקילפא איה (םוא\ גש 7  תכרעמ

 ,הקמא איה | .היישעתל | המיאתמ

 תקפסמו | הנמו | ,תגרדושמ

 יגוס לכל םסייגולונכט תונורתפ

 םיקסע ילעבמ --  תוחוקלה

 ידיגאתל דעו םיינוניבו םינטק

 .קנע
 ימלוע קפס איה ,5060 תרבח

 תרשל הלעפה תוכרעמ לש ליבומ

 תנכות לש ליבומ קפסו ,סקינוי

 (6]וטח\-[ח\6קז81וסח) חוקל-בוליש
 סידבועה ,םש יבשחמ תבלשמה

 תוחוקל סע ,"תונולח" תחת

 סקינוי יתרש ילעב םסהש סירחא

 .סילודגה סיקפסה לכ תרצותמ

 תויקסע תומישמל סקינוי יתרש
 תא םיעצבמ התרבותמ תויטירק

 לש יטירקה ימוימויה לועפתה

 םילודג םיפינס ילעב םינוגרא

 ,םיסנניפה ,תונועמקה ימוחתב

 ,לשממו היצקינומוקלט
 םיקסעו תוובח לש תוקלחמבו

 .ינוניב דע ןטק לדוג רדסב

 ...קפוד מ"זפהו

 רבוד ,2000 תנש תייעבל דחוימ ןויע סויב

 תא ופילחה אל ןיידעש סינוגראש ךכ לע

 'פ8 תליחת דע םהלש בושחמה תוכרעמ

 םנקתל ולכוי אלא ,תאז תושעל ולכוי אל
 .דבלב

 ,תוילוהינ תוינוסב רקיעב קסע ,ןויעה סוי
 .2000 תנש תייעבב תויגטרטסאו תויטפשמ
 תייעב - 21-ה האמל רבעמב קסעש ,לנפב

 יכ ,אצמנ - םיירשפא תונורתפו לייכנמה
 יתימאה בלשב םיאצמנ םיטעמ םסינוגרא קר

 .היעבה ןורתפ בלשבו רקובמ טקיורפ לש
 ,םירוטקריד ,חייור ,םילהנמ 200-מ רתוי
 ,הלשממ ידרשמ | יגיצנ ,םיפסכ ילהנמ

 ולהנמו חוטיב ישנא ,ןיד יכרוע ,םיאקנב
 ,ןויעה םויב ופתתשה בשחמ תודיחי
 ,תוילוהינה | תוכלשהב םג | קסעש

 גאב" לש תויגטרטסאהו תויטפשמה
 2000 תנשל תוכרעיהה תולע .. 0

 .רלוד ןוילימ 800-כב תכרעומ לארשיב

 ףותישב | עצבתמ וז הטישב טקיורפה
 השעמל ןואשכ ,חוקלה סע אלמ הלועפ
 השירד שי אלא ,אלמ גניסרוסטואא

 ,ךיללהתב בלש לכב חוקלה רושיאל
 ומצע תא קודבל ךיוצ ןוגראהשכ

 :םירושימ השימחב
 ,תוויש תוינכת ,הלעפה תוכרעמ ,הרמוח

 .ימצע חותיפב הנכותו הנכות תוליבח

 ...רודלטמ דוע

 ליבומ ,י'םיבשחמ רודלטיי לש 615 ףגא

 ₪15-הו יופימה תכרעמ לש התמקה תא

 ,יופימה תועצמאב .ונוא תיירק ריעה לש

 ,הסדנהה ,רואמה ,םימה תוכרעמ ורבחתי

 .תחא תבשחוממ תכרעמל הייבגהו םיסכנה

 ,ריעב תונושה תוכרעמה תא רתאל ידכ

 ךרוצ היה | ,םינש 59 ינפל התנבנש

 סע יגטרטסא הלועפ ףותישל םכנסהב

 .קזב סעו למשחה תרכח

 םיטביה השולש לע ססובמ טקיורפה
 ופימה עייסי םתעיבקבש | ,םיירקיע

 ,חטש ,םוקימ -  םייסיפ םיטביה

 .הקזחא לש םירטמרפו

 ,הנונרא ,יוסימ -  םיילכלכ םיטביה
 .תונוש תורגאו םילטיה

 םושיר ,הריכמ יווח - םייטפשמ םיטביה

 .דועו ובאטב

 .םילקש ןוילימ 3.5-כ - טקיורפה תולע

 ( ווד <.
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 םירע יתם ןיב

 הלא םימיב עצבתמ שדח בושחמ טקיורפ

 ,"סליגנא-סול - ביבא-לת תומואת" - :ומשש

 סיבשחמ |תודבנעמ ומקוי ותרגסמב

 לש ותרטמ .רפס יתכב תרושקתכ

 תופתושמ תויוליעפ תריצי איה טקיורפה

 לומ סליגנא-סולב תידוהיה הליהקה לש

 תא ריבגהל המגמב ,ביב-לתב רפס יתב

 תועדומה תאו ,דחמ ,לארשיל הקיזה

 .ךדיאמ ,הלוגב רעונה יכרוצל
 הנמקותש תובשחוממה תודבעמה

 תריצי םדועיי רשא םילכ ןווגמ הנקפסת

 לוהינלו חותיפל ,רפס יתב ןיב רשק

 הנרבוחת תודבעמה .םיפתושמ סיטקיורפ

 םילכב שומיש הנרשפאתו טנרטניאל

 תוצובק ,ינורטקלא ראוד ,השילג :הלאה

 ולכוי סג ךכ .ואדיו תודיעו ,ןויד

 סהיניב ריבעהל םירעה יתשמ םידימלתה
 ,ןהב ןודלו םינוש סימוחתב תודובע

 ןמזוב הז תא הז תוארלו תוחיש ךורעל

 .דועו תמאא

 ,חייש ןוילימ 1.5-כ אוה טקיורפה ףקיה

 ."ידוקלטיי תרבח ידי לע םקומ אוהו

 זוולסזש -זב ואסז6 -

 (רכמב התכו ,קטניס תצובקמ ,יידועו הנכות"

 .עדימ רוזחיא עוציבל ןוחטיבה תכרעמ

 .םילקש ןוילימכ אוח טקיורפה ךקיה

 1998 יאו ,ףיכו םיבשחמ

 ורוועדו
 טסקט לש בוליש םיליכמ םיכמסמה יפלא

 הניחבמ תוליעפ לכ לע עדימ ,תונומת סע

 תפילש .הכרדהו עדי תוליעפו תינכט

 ,תידיתע הנחת לכמ עצבתת עדימה

 .ינוגראה טנרטניאה ןפדפד תועצמאב

 הקירס םירבוע םימייקה םיכמסמה לכ

 תועצמאב .יטפוא ארוקל | סירבעומו

 תולעב תויתואל ההוזמ הנומתה ,הנכות

 ,טסקט ליכמה צבוק רצונ ךכו ,תועמשמ

 לש בוליש ,תונומת בוליש ,ללמ +וביש

 ,דועו םימישרת ,טסקטו תופמ תואלבט

 .\/סמפ תכרעמל סיבסומה

 תדמע רשפאמ טקיורפב ינשה בלשה

 ןוחטיבה תכרעמ ידי לע לעפותתש ,הקירס

 םיכמסמ סינכהל היהי ןתינ ךכ .המצעב

 ורדגוי ךמסמ לכלשכ ,תכועמל סישדח

 ןוצר יפל ,םיפסונ תודשו חתפמ תולימ

 רוזחיא עצבל רשפאי ה%6 .שמתשמה

 וגיצהל ,ךרוצה תעשב עדימ תפילשו

 ,עדימ תחטבאב ךרוצה ללגב .וסיפדהלו

 ךמסמה תא תונשל השרומ ךרוע קר לכוי

 .ונכדעלו ירוקמה

 :תויצקילפא רפסממ הנבנ סושייה

 תא בלשמה םושייו רוזחיא ,008₪ ,הקירס

 .םילכה תשולש

 תואצמנה תואשרהב לפטל אב םסושייה

 .זאד -ו לקרוא םינותנ סיסב לומ

 אחו-מ שדחה

 תורדס יתש לע הזרכה ₪1[ תרבח

 םידיוצמה | ,ןורוינ יבשחמ לש תושדח

 םה ףא וזרכוהש םישדחה לטניא ידבעמב

 .רבכמ אל

 :ןה תורדסה

 דבעמ לע תססובמה |,666ח₪0 ןורוינ

 וריתע םיבשחמ תרדס ןכו | ,(6[06ז0ה

 ]| םויטנפ ידבעמ םע ,פוט ןורוינ - םיעוציב

 .400א1112-ו ,350א1112 ,300א111? תויורלהמב

 לטנוא לש  םושדחה 66|ז08 ודבעמ

 םדוקה רודה ידבעמ תא ףילחהל םידעוימ

 .אואוא םווטנפ -

 סיביכר םיבלושמ | 0668 יבשחמב

 ןורכיז 226, א112 דבעמ :ןוגכ ,םימדקתמ

 ,גדו 05 גס ךסמ סיטרכ ,32א1ם 50 הא[

 יפ תוריהמב םירוטילקת ןנוכ ,3.2008 ןנוכ

 | .דועו 4

 םע םיעיגמה ,פוט ןורטנה יבשחמל

 הנשי ,צרה-הגמ 400-ו 350 ,300 סידבעמה

 ,דחוימב הרישעו תדחוימ היצרוגיפנוק

 ןורכיז ,שטניא 17 יפרג ךסמ :תללוכה

 | זו 405 א1. ךסמ ציאמ ,א18 506 או

 חפנב חישק ןנוכ ,(הגמ 4 ןורכיז םע) 3כ

 .דועו (01זזה פא18) א[8

 הגועה ןמ ןמוטנ חתנ
 רקחמה תרבח

 תוגלפתה תא | המסרפ | [הוט|[!ו86006)

 םוחתב ,תוספדמה ינרצי ןיב תוריכמה

 יפ לע .ב"הראב וידה תקרזה תוספדמ

 > לש קושה חתנ עיגה ,הלאה םינותנה

 .60% -ל ןורחאה ראורבפ שדוחב

 רפסמל סחוימ הזה יטננימודה קושה חתנ

 ןיב אס לש דבוכמה הדמעמ :םימרוג

 ,ומלועה תוספדמה | קוש | תוליבומ

 וזרכוהש םישדחה םימגדה לש םתחלצה

 ןכו ,(15 06% ₪1 7206  דחוומבו) הנורחאל

 םירישכמה תורוכמב אומה לודיגה

 תייגולונכט יססובמ 11: לש םיבלושמה

 .ויד תקרזה

 ₪? תוספדמ תוכוז ב"הראב קר אל ךא

 םיבר תומוקמב אלא ,המוד קוש חתנב

 קושה חתנ ףא םיתעל םש) םלועה יבחרב

 .(יסחי ןפואב ,רתוי לודג
 עיגמ ,לארשיב קושה חותינ רקס ופ לע

 לש וידה תקרזה תוספדמ לש קושה חתנ

 .קושה ללכמ םיזוחא 75%-כל זק

 | ו (("סח וקו

 תונולחל לעמ
 ,500 לש הקלעפהה תכרעמ ,1/הוא\/בז= 7

 יידועו הנכותיי ידו לע לארשיב תגצוימה

 ןיוגמה יפל ,התכז ,קטנגס תצובקמ

 :ראותב ,ייטייביי

 הגצוהש ,תינשדח יכה הלעפהה תכרעמיי

 .י98 טיבס תכורעתב
 התייכזב ,5060 לש !]חוא\/גז6 7 תכרעמ
 לש '98 תונולח תא הסיבה ,ל"נה ראותב

 רתויב הלודגה הכורעתב ,טפוסורקימ

 .בושחימה םוחתב םלועב
 ,טייב ןיזגמ ידי לע התשענש הריחבה
 :םינוירטירק 3 יפל התייה

 .בושחמה ףונ תא תונשל לאיצנטופה
 .וצומב תיתימא תונשדח

 אוהש יפכ ,ביהלמ תויהל רצומה לע
 .ינשדח



 וטורב -רטניא
 !םירקי םיששלוג

 ואצמת ,הזה ןוילגהמ לחהו ,ןאכל םג עיגמ ייףיכו םיבשחמ" תא דקופה סייונישה לג

 םילכה לע ,תשרה תודוסי לע אורקל רשפא םש ייהלחתהמ שולגל םיליחתמיי תא

 סישלוג םג ולכוי ,םישדח סישלוגל דעוימ הז אשונש תורמל .דועו הב םיישומישה

 .בר ןיינע וב אוצמל םיסונמו סיקיתו

 םסיכרד תפמ ,פיטרטניא :ומכ ,תוליגרה תוניפה לכ תא סג אוצמל ולכותש ןבומכ

 .שדוחה תדרוהו

 הירבח םע תשרב התאנהל הטיצטיי'צ הקיתו תילרטסוא תשלוג רופיס םויסֶלו

 אלש ,םילהובמה םירבחה ,בשחמה-ךסמ יבג לעמ הלוק םדנ עתפלש תירבה תוצראבש

 תשלוג התואש רבתסה .התיבל סנלובמא ונימזהו ורהימ ,התומלעיה רשפ תא וניבה

 .הייח תא הליצה הירבח לש סתמוויו צבשב התקל

 לש תובותכ וא סכמצעב םתינב םתואש סירתא לש תובותכ יילא וחלשת סא חמשא

 .סכילע םיבוהא סירתא

 %9תסהה 91ח167.061.1] :ל חולשל ןתינ הבהא יבתכמו סירתא ,תועד ,תובוגת

 תודיאוז, ףד םירצוי ךכ 49

 רפוק המלש
 .טנרטניא רתא תיינבב דוסיה ינבא םושייכ דוקה והו 1111, דוק

 \/=8 ידומעב הקיפרג 49

 רפוק תמלש

 רחא וא הז הנומת ץבוקב שמתשהל םאה תיטירקה הכאשה

 .רתאה תוכיא כע עיפשהכל הייושע

 רפוק חמלש

 וצווכתה םיצבקה ,קתומ 92)

 רפוק המלש

 סוקמו ןמז ךץוסחל ונכ תורשפאמ תונושה ץוויכה תוטיש

 .עדנמה תדרטסוטואב

 ..ךסמוקמב תכלל םיכרצמל ןת 6

 תיזג איג

 רקיעב ,וניוח תא טשפל תויושע תיבהמ תושענש תוינק

 .תחטבואמ הרוצב תולעופ ןה רשאכ

 הלחתהס שולגל םיליחתומ 46
 ןייטשנרב םעונ
 והמכ והמל !ךיא :ליחתמה שלוגל ךירדמ

== - ₪ 0-50 0 = 4 --= = 

 תיזג איג

 פיטנרטניא 29

 ןייטשנרב םעונ

 .םויה תא םככל ושעיש תוצעו םיפיט

 ?הסח הייקינקנ - שדוחה תדרוה 98

 .הדרוה תקד לכ הוושש ,שדוחה לש חלצומה םושייה

 \/60 זז[ 29

 ןייטשנרב םעונ

 .!/601שזזשו שי תורגב שפחל ךירצ אל

 טנרטניאב םיצבק תרבעה 59
 ימע-דוהי תאצות תובידאב

 .יירפסה-תיבבו תיבב טנרטניאהו ינואא* רפסה ךותמ

 טנרטניאב םירתא 9

 0 טנרטניא תושדח 39
 תיזג איג תכירעב

 רוק לע ורמיש

 םענ

 .שדוחה לש סירדחבנ תוחפהו טירחבנה םירתאה תמישר

2% 3+ - . . 
 כר רה 3 = 5 אש לחשב = מומה 7 אמ

 וה 1935 יא .ךיכו םיבשחמ
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 ישי
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 יי המלש

 : = /--/- .60חו

 ונרכה "ףיכו םיבשחמ'" לש 74 'סמ ןויליגב

 תאו 4 א[-ה תפש לש הנבמה תא

 קרפב .תאוה הפשה לש תודוקפה ינייפאמ

 דציכ דמלנו ₪1%11.-ה דוק תא ריכנ הזה

 .חזחאוזז, ףד םירצוי

 הלובי חזחוו דוק תריצי
 .טסקט ךרוע לככב עצבתהל

 ו הלעפהה תכרעמ תחת

 וא ןבתכב שמתשהל רשפא - ,(/ו₪60י3

 סכמ הלא .תומישרה סקנפב וליפא

 שמשתהל ולכוי ,קמ תחת םסידבועש

 .פווחט|66א1 -ב

 תונכות לש םסוצבע קוש ונשי :,ןיפוליחל

 . חוחו| ?כמסמ תב*תכל  דחוימב ובבועש

 יכרוע ומכ תודבוע ןהיניבש תובוטה

 ירוציק תועיצמ ןה לבא ,םיטושפ טסקט

 תולועפה רובע םסידחוימ סינצחלו ךרד

 .רתויב תוצופנה

 ,וקאכ תונכות תורשע קושב ןנשי יכ ףא

 - צילממ ינא
 ; (אצזאפ5 רובע) 0165166 תנכות לע

 ; (אוזא כפ5/1א3.א רובע) 1600008 לע

 .(קמה ישמתשמ רובע) 838601 לע

 רומשל וכרטצת ,דוקה תא ובתכתש רחאל

 תמויס סע ךא ,טסקט טמרופב ותוא

 םא | .םוחו תמויס סע וא) | ,תזחו| ףבוקה

 א תונולח תכרעמ תחת םידבוע םתא

 עדייו בוקה תא ןפדפדה ההזט ךכ קר

 .יוארכ ותוא גיצהלו ליעפהל

 1998 יא ,ףיכו םיבועחפ ₪

 ו - 3 . 2 -

 ש" רוש

₪ '\ 

 ואצמת ,95 תונולחב םישמתשמ סתא סא

 תורשפא ,הרימשה לש חיש-ודה תבית ךותב

 המוקמב ."...גוסכ רומש" תיוותה תא תאשונה

 .ד6א (כח1צ (*.(א() תורשפאב ורחב
 ,שוטניקמה ישמתשמ לע םינמנ םתא םא
 קר סכילע ,רבד עצבל םיבייח םכניא
 םשכ .ושח| תמויסה תא ףיסוהל רוכזל

 .<בוקה לש החפשמה

 :ףיט
 תא םירמוש םתאש אדווב בושח

 .וב רבזיהב ונבוחש םוהמב יץבוהה
 בע השדח היירפס חותפב וברחו ןכחי
 חזתג] 'צבוקב דחויתש ,חישקה ןנובה
 | המידה ,תאז ושע ,ובצעתת בא -"

  ותראפתו ורדה לכב תופצל ידב
 - םתרציזנ חזחו!-ה ךמסמ לטנ

 ועיגהו םכילע ביבחה ןפדפדה תא וחתיפ

 .\בוקה כירפתל

 "ב

- 
 ז

1 
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 - .א6ו6ה26 א הווקה(0ז 3 ןפדפדב

 ןכמ רחאלו יסקשח חם!  תורשפאב ורחב
 .ותוא וחתיפו םתרציש ךמסמה -תא ורתא

 - אה+וקה(0ז" 4 ןפדפדב
 תא ורתא ,(קשטח 27386 תורשפאב ורחב

 תביתב וב ורחבו שקובמה ךמסמה

 .סכלומ החתפנש חיש-ודה

 - ןח!6ית6( !אק!טזשש ןפדפדב

 יכבנב ופדפד ,0ק6% | תורשפאב ורחב

 ךמסמב ווחבו חישקה ןנוכה
 .שדח ןולחב ותגצה ךרוצל

 ,םיא תמה

 והמ םינודוי רבב םחא ויוובננ

 םילנה לד םכתוורבו ח%חו|
 תריציל ןמזה עיגה ,םישורדה

 .חזחוו ףד

 רבדה לוכי המכ דע סכל םיגדהל ידכ

 דוקל המגוד םכינפל הנה ,טושפ תויהל
 .יסיסבו טושפ !ווזחוו

 ואו[

 <ומגס>
 < דוח ם> דיס וו 01" ז[\< קרטס 8 .'ןאזע 4 1177א11. 606'

 דודו <>
 וזחגס

<> 

 0 ו 13 זול החוץ 1 "יאו. שס 6

 וטססצי

 הדאו



 ןפדפדב הוה ךמסמה תא ונעטת רשאכ
 ומכ הארנש ףד רוציי ליינה דוקה ,םכלש
 :הזה םישרתב

 ד הע ד 14. <

 וכרטצח ,דוכה תא ובחכתש רחאל

 וא ,טסכט טמרופב ותוא רומשל
 וןכ קר .תטמ] ץבוקה תמויס םע
 עדייו ץבוקה חא ןפדפדה ההזי
 .יוארכ ותוא גיצהלו ליעפהלכ

 2 ְּ חמה הדחה ןוידפ רצפ מ.

 מקוה | דע ואת 1[ ]| ופנו ] ויש | 1.4 9 וס

 ונרביש הז ומכ ,ףד גיצמ ואשט ןפדפד רשאכ
 טסקט :צבוקמ ארוק ןפדפדה עונמ ,התע
 - דחוימ דוק-ףצר רחא הקחתמו ,טושפ

 ינש ידי לע ןמוסמש - (םיוות) !ווווו| גט

 .6 > | :הלאה םינולגדה

 םה הלאה םידדוצמה םיירגוסה ,השעמל

 ישקמ לע ואצמתש ןטקהו לודגה ןמיס

 .םכלש תדלקמב קיטפהו הדוקנה

 יש ןיב אצמיהל בייח ]ווחו| דוק לכ

 ,םהמ דחא ייונספספיי סא .וללה םיירגוסה

 ,דואמ הרזומ תואריהל הלולע האצותה

 תרזעב סכלש ףדב תופצל ואובת רשאכ

 .ןפדפדה

 :אוה וווחוו גתל יללכה טמרופה

 .<(הש ) :וזזוט>( וש 0 < וגווזוט
 - | יג = ₪

- 

 תמיוסמ תרתוכ בותכל םיצור ונאש חיננ

 .הב תכבש הזה קלחל םיאתתש

 :תויהל הלוכי איה , [וזחו] ףדכ

 גיצהל ןפדפדל רמוא הזה גתה - < ו 3 >

 - .3 המרב תרתוכ טטסקטל
 (.תוהתוכה יגת לע רתוי דמלנ ךשמהב)

 - ןפדפדל תורוהל םילוכי ןזחו] יגת

 ;טסקטהמ קלח שיגדהל

 ;תויוטנ תויתואב ותוא סיפדהל

 ;תרתוכל טסקטה תא ךופהל

 ףדל טסקט רפיה רושיקכ וב שמתשהל וא

 .רחא ושטט

 - - הגוסה גתה . יכ | ,ןיצל בושח

 .(/) ןסכולה ות תא ליכמ - </85 תהחו6ל

 קיספהל םכלש ןפדפדל רמוא ןסכולה'ות

 םיטקפאה תא ,טסקטה לע ליחהל

 .וז תמיוסמ הדוקנל דע וילע םתלחהש

 ןפדפדה ,ןסכולה ות תא םתחכש םא

 לכ ךרואל דחוימה גתה תא ליחהל ךישמי

 האצות .וזו ,םכלש ךמסמבש טסקטה

 ול .םכל יאדכ) .ןיטולחל היוצר יתלב

 (.סכמצעב תאז

 | :הרעה

 דחוימ ןפואב סחייתמ וניא וושג ןפדפד
 .תונטק וא תולודג תויתואל
 ,המגודל

 קוידב הווש :<13> ... <|ו3:> הדוקפה
 .<[13> ...</113> הדוקפל

 ,בל ומיש א
 ..םג-ןה :ןכלו ,תוגוזב תואב תודוקפה בור
 | ."תויגוז תודוקפיי תוארקנ

 הליכמ תויגוז תודוקפב תרגוסה הדוקפה

 .ןסכולה ןמיס תא

- 

 קלח + .תויגוז ןה תודוקפה לכ אל ךא

 ןהו ,תויאמצע תודוקפ ןה תודוקפהמ
 יתלב תודוקפ"  תואקקנ םנמא

 (.ןהמ המכ שוגפנ ךשמהב) ."תויגוז

 תישענ סא ,ןאכ ,בשחמב תונכת ומכ אלש
 ,חזמו-ב (הדלקהב תועט) תיפרגופיט"תועט

 תוקסותה וא תוטטומתה היהת אל
 םכלש שפס -ה ףד | .הנכותה תלעפהב
 ...האריי טושפ
 לןגשו יואר-אל

\ 
₪. 

 רשפא תוריהמבו תולקב - דחפ לא ךא

 תא עצבלו זוחו!! דוק ךותל תינש סנכיהל

 .םישקבתמה םייונישה

 .לבגומ םילימ רצוא שו םכלש ןפדפדל
 דואמ אוה םכלש ןפדפדה ,תאז םע ךא
 .ריכמ אוהש םילימה רצואל יאנק

 אוה ,םיוסמ גת ריכמ וניא ןפדפדה רשאכ

 ! ונממ םלעתמ טושפ

 - ליעל רנתנש המגודבישמתשנ ,המגדה ךרוצל
 . < 3 /'זומו בזש דד 3257/73

 ףצר תא תאזה הדוקפל ףיסונ וישכע

 ,<וש1856> םיגתה

 :ךכ וישכע הארית ונלש הדוקפה

 0 ו 7 0 7
 ןשי

 ךמות וניא םכתושרבש ןפדפדהו  רחאמ
 ,(הז תא יתאצמה ינא) <יופפ6> תדוקפב
 .ריכמ ןכ אוהש המב קר לפטל ךישמי אוה

 תוחנ| ךמסמ לש הנבמה

 :םיקלח ינשמ בכרומ ןזחו| ךמסמ לכ

 לש שארה קלח - [₪6:0) ךמסמה שאר
 לע היצמרופניאו םינותנ ללוכ ךמסמה
 .ךסמה לע וגצוי אלש ,ךמסמה

 לש ףוגה קלח - (900) ךמטמה ףןוג

 .וש60 ףדכ גצוי

ּ, 

 ווד +: יאיכ ,ריכו יבשה
 ל /



 :אוה ו! ףדל יסיסבה הנבמה

 <!ססד קה זודיאוז. קו .זש "-//36//סדס זודאוז. 40"
 .<]וחו!>

<1600]> 
ְ/ 

 <!-- חסה 6ז חס 566 10 60ח!ה1ח 6א!זה :ח(סזחוהו סח בלס[

 וו סח חס ו סח 6 6 =>

 :הנושארה הרושה

 <!םיססיךי קמ דאז. 6

 "-בשוסדיס דאו[ 0//4.0א">

 .תינכט הניחבמ הצוחנ הנניא

 הסרגה תא ןפדפדל ןייצמ הזה דוקה ,לבא

 .הרובע בתכנ יחכונה ףדהש הוזחו| לש

 .ול"נה הדוקפה תודוא תפסונ הָיצמרופניא

 , :תבותכב ואצמת

 חזק: רעש א .ס פקטו דיה כ -חז

 חו| 32 א זהה |

 ;<ו!תו!> גת - ינשה גתה <

 רובע בתכנ אבה טסקטה יכ ןפדפדל רמוא

 .וווזו| דוק

 גו ךמסמ לכ

 :םיככח ינעמ בכרומ
 .(0680 ךססמה שאר
 .(000ע) ךססמה וגו

 1998 יאמ ,ףיכו םיכשחמ |

> > 

 <!-- ה1] ומ6 11/1, (סז 010189 -->
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 ,ןכלו ,תיגוז הדוקפ איה תאזה הדוקפה

 ,הלש רגוסל הנושארה הדוקפה ןיב

 ' .ךמסמה לכ סנכוי

 רגוסה גתה אובי ךמסמה ףוסב +

 ינפל ,םייתסה אל ךמסמה םא

 :ואובי רגוסה נתה

 . <₪60> - יגווה גתה +
 ואצמת ךמסמה לש הוה עטקב
 .ףדה ןכות לע היצמרופניא

 ...(ונלש הרקמב) 6!41> - ףסונגת 4
 .יתרושב .עיפויש טסקטה תא ליכמ

 לע .שארבש (הלוחכה) הנוילעה תרתוכה

 .ןפדפד לש ןולח

 .,הדוקפ רובע סנכויש טסקטה ,ןכ ומכ) ="

 /  רפיסויש םישנא לש קרמקובל סנכיי ,וז -

 ןוחבל יאדכ ,ןכל .וילא םכלש רתאה תא "

 (.םשל וסינכתש טסקטה תא תוריהזב

 ךא ,םיפסונ םיגת סינכהל ןתיכ ןאכ

 .ךשמהל תאו ריאשנ

 . <800+> - משמה לש ףוגה קלח 4%
 בייח ,םכלש ש6פ-ה ףדב עיפויש המ ,לכ|

 ו" ,

 :םיגתה ןיב ללכיהל

 <900צ> .... <1000%>

 .טסקט לש ןטק עטק והז ונלש הרקמב

 ףיסוהל דציכ דמלנ רשאכ ,ךשמהב

 לכ תא לולכלו םירושיק ףיסוהל ,הקיפרג
 ,וידחי םהשכ ,םצעבש םיטנמלאה ראש

 .אוהש המל שפפ ףד סישועש הלא םה

 :הרעה

 הרוצב סיגצומ תויהל םילוכי ושפס יפד
 יגת אלל םג ,םיבשחמה בור :לע הריבס

 ידכ ,םהב שמתשהל יאדכ ,לבא | .<000/>

 סיימואלניבה םיטרדנטסה תא םואתל

 סע תומיאת חיטבהל ידכו [וחו| לש

 .דיתעב יט6שפס ינפדפד

 תפש םג ,תרחא תונכת תפָש לכב ומכ

 .תורעהל תורשפאה תא תללוכ זהו]

 :ךכ םסיארנ תורעהה יגת

<-- 188 188 18 --1> 

 ףדב גצומ ונוא םיגתה ןיבש טסקטה

 בר ךרע לעב אוה וב שומישה ךא ,טס-ה

 ףיסוהל | ולכותש | ךכב | ,סכרובע

 וא סכל רזעל תויהל היושעש היצמרופניא -

 ףדה לש חוחו]-ה דוק לע לכתסיש ימ לכל

 .םכלש

 רתוי ושעיי םכלש ששפ-ה יפד רשאכ

 ,תואלבטל עיגנשכ) םיכבוסמו םיבכרומ

 רזעל םכל ויהי תורעהה ,(דועו תורגסמל

 יכ ,םכלש רתאה תא ןכדעל וצרת סא ,בר

 .ותוא סתרציש זאמ בר ןמז רבע

 תא ןייצל ידכ ,שורד הרעהה גת ,ןכ ומכ

 תא ,(םכלש סשה) רתאה רבחמ סש

 .יוכו ךמסמה תריצי ךיראת
/ 

 .תאז סעפל ןאכ דע

 ועידוה ,קילדמ רתא והשויא סתרצי סא

 יפד לעמ ותוא םסרפנ ילוא ,וילע יל

 תליהתל וכזת סתאו ,ייףיכו םיבשחמיי

 ! םלוע



 .םינימ ףבא וש תתא הנומתש םירמוא

 תונומתה ועע רשא תא הזב םיפיסומ םא
 .זפב אבוסי אב וברעש ירה ,\צצסזוס \צוסשס שצ60-ר

 רפוק המלש

 \ ל 51110 669 0

 תונומת אלל טנרטניא םכמצעל וראת
 ךכ ךא ,תאז ןיימדל השק .הקיפרג אללו
 תמועל .דבלב םינש 4-כ ינפל בצמה היה
 ןמז ותואב שמתשה תמאב ימ ,תאו
 םינעדמ ,בשחמ יפשא קר - ?טנרטניאב

 .תויאטיסרבינוא תוכרעמ ןכו ,םירקוחו

 .הבר תועמשמ הלמל התייה ןהה סינשב
 .לפט היה בוציעה ,בושח היה ןכותה
 = לחה לודגה סלועהו ,םירבדה ונתשה זאמ
 .ש/60-ה ירתא תא ,טנרטניאה תא הלגמ

 180 לש תינפת התשע אל המצע הנומתה

 לקשמ סיאלפ הלע טלחהב ךא ,תולעמ
 .םירתאה לש בוציעה

 תממהמ ההיפרג .וובנ בוציע
 .םיבשומ - .עבצ תואכמ תונומתו
 "*:עצוממה טטושמה בש ויניע תא

 לכל תפתושמה הרטמה יהמ ,לוכה ירחאו

 םהילא ךושמל אל סא ,טנרטניאה ירתא

 הנומהשו רשפאה לככ םיבר םירקבמ

 הזמ רתוי ,םירקבמ לש הובג רפסמ הארי

 !הרחתמה רתאה לש

 ,בוציע ,שלוגה לש ובל לע תורחתב ,םויכ
 החוטבה ךרדה םה תונומתו הקיפרג

 .ואטפ רתאב סירוקיב דדועלו תותפל
 לש סדמעמ היה המ ,םכמצעל עגרל ובשיח
 !תונומתו הקיפרג אלל םהינימל רודיבה ירתא
 סא ,םיטרסה ירתאל םישלוג ויה סיטעמ
 לש תובר תונומת םיללוכ ויה אל וללה
 :תינכדע תירבעב) םייאטירבלסה םילילאה

 .ונלש (סיינעודיה
 היה יסיסע תוליכר רתא לש גוס הזיא
 ,הבוט ייצאראפפ תנומת אלל לבקתמ
 סיאטירבלסה לודג תא החיצנמש הנומת
 וךיבמ בצמב

 עודיכש ,טנרטניאה ירתא בור יבגל המו

 !אאא תיירוגטקל םיגווסמ סכל

 ןניא םילימ 2000 וליפא ,הזה םסוחתב

 הנומת תושעל הלוכיש המ תושעל תולוכי
 .הלמפ לש תחא

 - ליעל רמאנה לכ םוכיסל
 יפדל תוקינעמ ,תיסיסבה המרב ,תונומתה

 סא קפס ,וידעלבש ,ילאוויו ךפונ \/60-ה

 הנומתה .םנכותב םסיניינעתמ ויה םישלוגה

 ,ותאב יזכרמה ביטומה תויהל הכפה

 ילושה קלחל טעמכ טסקטה ךפה התמועלו

 .לפטהו

 ?בוט הז סאה
 זילאידיא - הזה בצמה םאה

 !ןקתל המ שי ילוא

 ךא ,הנעמ תתל ךירצ ולאה תולאשה לע
 .ךכב קוסעת אל וזה הבתכה

 המב ונוסענ תאזה הבתבב

 .חטשב הרוקש

 תונומתה רש עירבמה ןקבח דצב

 וה ,םטוועמה רש וניע תבישמב

 זצה תא םג תותרשמ

 רובזב בווטח יב ,יביטמרופניאה

 .ו/סז11 /ו86 ץץש0-ה והזש

 סינוקייאו ,תופמ ,םימולצת ,תומרגאיד

 רסמה תובעהב רוזעל םילוכי ,םייפרג

 םישלוג ,תימואלניבה םישלוגה תייליהקל

 .תילגנאה תפשב םיטלוש סניאש

 םיקנילה סוחת תא תרשל הלוכי הקיפרג

 ,נל םירכומ ךכ-לכ םהש  םייטווינה

 .סהב שמתשמ רתא לכ טעמכו
 תודוקנ ןייצל ןתינ הקיפרגה תרזעב

 תונפהל םיניינועמ רתאה ילעבש ,'תומח

 .סיארוקה בל תמושת תא ןהילא

 סוחת אוהו ,ףסונ םוחת תותרשמ תונומת

 תריציב שט רתא לש ינכטה בוציעה

 ,(יפרג טסקט) טסקט תוליכמה תונומת

 תילנבב בוציע תולבגמ לע רבגתהל ןתינ

 דוקב תורושקה תויעב לע דחוימבו ,רתא
 .תוחה|

 וו 5 יאו היכו םיבטחס



 ךמסמה הנבמ לע קר טלוש \זחו דוק

 וניצל ןתינ ותרזעב .םימסרפמ ותואש

 םיטנמלא ןיבש יכוריהה רשקה תא
 :ומכ ,תועיבק ידי לע ,םינוש

 םוקימ תא  לבקי טסקט  הזוא

 !תרתוכה

 ןויפאה תא לבקי טסקט-עטקמ הזיא
 ו!הקספ לש

 תא ללכ אל םוזמ| דוק ,הנורחאל דע
 ולוחיש ,ולדוגלו טנופה גוסל תורדגהה

 הז אשונ לע .רתאב גצומה טסקטה לע

 תורדגהב ,ןפדפדה "הנוממ היהיי

 ךרוצ היה סא ךא .ולצא תוניוצמה

 ינניש ידי לע והשלכ טסקט טילבהל

 .תאצז תושעל היה רשפא יא ,טנופה

 בוציע לש םיוסמ גוסש חיטבהל ידכ |

 רוציל היה ךירצ ,טסקטה לע לוחי

 שקובמה טסקטה תא תללוכש הנומת

 תא בלשל ןכמ רחאלו ,יוצרה לייטסב

 .חזחוו ךמסמב הקיפרגכ וזה הנומתה

 ידי לע רבעב הרתפנש תפסונ היעב

 ירבע טסקט תגוצת איה ,הקיפרגה

 .טנרטניא ירתאב

 לש ןוויכה ךופיה - העודי היעבה

 .תזח| ךמסמל סיניזמ ותואש טסקטה

 ,היה ךכל סינושארה תונורתפה דחא

 תיפרג הנומתכ ירבע טסקט תריצי

 .הנומתכ ךמסמב הבולישו

 הקיפרגה לש הביטב ונחכונש רחאל

 :איה האבה הלאשה ,הב השענש שומישבו

 !תונומת םירצוי דציב

 הנומת קיפהל ידכ ,רשעיהל רשפא המב

 זתילטיגיד

 המכ םיבשחמה-קושב תומייק | ,םויכ
 קיפהל ןתינ ןתרזעבש תוינושאר תוטיש
 ךותב הנסחאלו תילטיגידה הנומתה תא

 .יראניב צבוקכ בשחמה
 ,שמתשהל יאדכ הטיש וזיאב טילחהל ידכ

 :ןוגכ ,םינוש םירוטקפ ןוחבל ךירצ

 תשקובמה הנומתה תוכיא
 הנומתב שומישה שרדנ המשלש הרטמה

 הנומתה גוס
 .תויפסכה תויולעה

 1998 יאש ,ףיכו םיבשחמ

 תילטיגיד הנומת תקפהל תוטיש
 ךסמ תודיכל .א
 תולעופ ,ךסמ תודיכל וא ,ךסמ תוסיפת
 - איהש הטושפ הקינכטב
 םינסחואמ ובש ןורכיזה רוזא "םוליצ"

 .עגר ותואב הגוצתה ינותנ

 ונממ קלח ,ךסמה ןכות לכ תויהל לוכי הז
 .דיחי הדובע ןולח לש הדיכל וא

 תוילטיגזד תומלצמ .ב
 המלצמ לכ ומכ טעמכ תוארנש תומלצמ

 תילטיגידה המלצמה .תרחא | הליגר

 איה ןכו אלמ עבצב סוליצ תרשפאמ

 תומייקש תונוש תויצקנופ תרשפאמ

 תא התפל סוקמב |.תוליגרה תומלצמב

 תילטיגידה המלצמב ,סוליצ תונחב סליפה
 רחאל .דחוימ ןורכ'זב תרמשנ הנומתה
 המלצמה תא רבחל ךירצ ,הנומתה סוליצ
 הנכות תועצמאבו ,בשחמל גאלפ תרזעב

 בשחמל תונעטנ תונומתה ,המיאתמ

 .תוילטיגיד תונומתכ

 ואדלו תדיכל יסיטרכ .ג

 בשחמה תואיצביב סיעקתנ הלא םיסיטרכ

 וא ואדיווה לש םרוביח תא םירשפאמו

 .בשחמל ואדיווה תמלצמ לש

 וז שפה סט! (ודץ

 א" 1 "

 תא לבקל תולקב ןתינ ,רוביחה רחאל

 (המלצמהמ וא היזיוולטהמ) תונומתה

 ,כמ רחאל | .בשחמה-ךסמ לע תורישי

 ךופהל ידכ ,תונומתה תא סופתל רשפא

 .ןתוא ךורעל ידכ וא םייפרג םיצנקל ןתוא

 ₪69 תומלצמ

 ןה | ,(?סתתססווא (?טא6גחו ומכ ,תומלצמ

 תורישי תורבחתמה תונטק ואדיו תומלצמ

 ואדיו תודיעווב רקיעב תושמשמ ןה .[6-ל

 .ואדיו תדיכללו בשחמה ךרד

 ןיקתהל ךירצ ולאה תומלצמהמ קלחל

 .ואדיו תדיכלל סיטרכ בשחמב

 םירנאקס .ה
 ןותיעהמ קורסל לוכיש הרמוח ביכר

 ,תונומתו םירמאמ ,םימולצת ,םיבותיכ

 הרוצל | היצמרופניאה תא  םגרתלו

 אל .שומיש הב תושעל לוכי בשחמהש

 ךרד ירוחאמ דמועש ינכט רבסהל סנכינ

 רמאנ קר ,(600) רנאקסה לש ותלועפ

 תרבעהל הומכ ןיאמ הלק ךרד יהוזש

 הנומתל התכיפהלו בשחמל היצמרופניא

 .תילטיגיד

 ונל המיאתמה הטישב ונרחבש רחאל

 יפואב בשחתהב ,הנומתה תקפהל רתויב

 םיחקול ונא המשלש הרטמבו הנומתה
 ,דואמ הבושח הלאש ונינפב תדמוע ,התוא

 תילגוס איהו ,הנממ סלעתהל רוסאש
 .הנומתה בוק טמרופ



 םייפרג םיטמרופ

 יצבוק לש םיטמרופ תוושע םימייק
 סהמ הויאב טילחהל ונילעו ,הקיפרג

 יצבוקב שומישב רבודמ רשאכ .שמתשהל

 יד תרתפנ הלאשה ,טנרטניאב הקיפרג

 .רהמ

 םיטלוב תונומת יצבוק לש םיטמרופ ינש
 ;טנוטניאה תשר לע סתוחכונב
 .[ץ6 - סודה תפשב וא .[₪6  -הו 01: -ה

 יצבוקב םתונייטצהל תודוה םיטלוב םה

 תוביטנרטלאל תיסחי ,םינטק הנומת

 הנומתה טמרופו א טמרופ ומכ תורחא

 יפרג עדימ לבקל תרזועה הנוכת ,םא[ק -

 ההובג תוריהמב [וסחוטחגא6 ירתאב ףטוש

 .תיסחי

 סיינכט םילדבה ןכו םיירוטסיה סילדבה

 - ₪01[ צבוק טמרופ ןיב םילידבמ

 (גזק]וט3 1ח16ז0[והווק6 [יסוחוו

 - טמס בוק טמרופל

 1סוהו [ןוס(סטוהק!ווט [3א כטוב (2ז00₪ק -

 יאדכ ,םהיניבש םילדבהה לע דומענש ינפל

 תאו סהבש הוושה דצה תא םג ריכנש

 .םתניחבמ ההזה הלועפה תילכת

 םיצבקכ םירדגומ |,]קשט8 םגו 01[ םג

 .(הקירס ינבלמ) רטסר הנבמב

 ןווגמ גצייל םילוכי יטמרופה ינש

 ;תונומת יגוס לש ףקיה-בחר

 ,םיטוטרש ,םימולצת ,םירויצב ,םירויא

 .דועו יפרג טסקט

 קשממ לש הרוצב ונבנ ,!טטפ סגו 11 םג

 סיטמרופה  ינשש רמואש המ  ,בלוצ

 .סקינולו קמ ,.יס.יפ תוכרעמ לע םידבוע
 לע .םילעופ םיטמרופה ינש - ףוסבלו
 לדוג תא התיחפמש הטיש ,אוויכה-ןורקע

 .תיתועמשמ חרוצב ,לבקתמה אבוקה

 .טועפ אשונ הנניא הנורחאה הדוקנה
 תינייפוא הרוצב סינסחאמ םייפרג סיצבק

 דיחי לסקיפ לכל עבצה לע היצמרופניא
 רטסר תונומת לש \בוקה לדוג .הנומתב

 ' תניעט .םיִמוצע םילדגל חומצל לוכו
 טנרטניאה ךרד םילודג םייפוג םיצבק

 שי םא דחוימב ,בר ןמז ךשמיהל הלוכו

 תורשקתה וק טנרטניאה-שמתשמ תושרב

 .600514.4 סםדומ וא ךומנ

 םיבשחמה-םנושב תומייונ ,םויב

 ותרז עבש תוינושאר תוטיש המנ

 הנומתה תא הביפהב ןחינ

 רותב הנסחאבו תיבטיגידה

 אבוונב בשחמה

 סייפרג םיצבק לש סיטמרופל - יללכ ןפואב

 ןתועצמאבש תוקינכט שולש תומייק

 :ןהו צבוקה לדוג תא סצמצל רשפא

 .הנומתבש סילסקיפה רפסמ תתחפה

 .הנומתבש םיעבצה רפסמ תתחפה

 .צוויכ תטיש תלעפה

 ,["טמ6 לש-ו 600[ לש םיטמרופה ינש

 ידכ ,םידחוימ םימתירוגלאב םישמתשמ

 .ילימינומה ףסל דע הנומתה תא +ווכל

 םיצבק  סוחדל םילוכי םה בל ּומיש

 הוק צבוקש ךכ ,הלעמו ?0%-ל דע םייפרג

 דחא תרזעב ,סחדיהל לוכי ,400%א₪ ולדוגש

 .ךכמ תוחפל ףאו 408 -ל דע ,םיטמרופה

 הנומתה לדוג
 לדוגל םיסחייתמ רשאכ ,ונרמאש יפכ

 ןובשחב תחקל שי ,ו/65 דומעב הנומתה

 ןעטית תאזש ידכ ,לדוגה לש רוטקפה תא

 .שלוגה לש בשחמל רהמ רתויש המכ

 רתא לש הידמה טלפ יכ רוכזל בושח

 אלא ,רטסופ וא  ריינ וניא טנרטנוא -

 םה םיכסמ ,רבד לש ודוסיב .בשחמ-ךסמ
 .הכומנ .היצולוזר ילעב הרמוח ינקתה
 הנגמת לע סוקמ ּובזנל לבחש ,ןאכמ
 ,צבוקה לדוג תניחבמש ,ההובג היצולוזורב
 תונומת קיפהל ףידע אלא ,בר הלקשמ

 .הכומנ היצולוזרב תונטק

 ןיב ךוותמכ שמשמה ,ומצע ךסמה םג
 ןפואב ךכ םג תיחפמ ,טלפה ןיבל \אבוקה
 .הנומתה תייצולוזר תא יתועמשמ

 הניב

 לש יביטקפאה לדוגה תא דומאל ידכ

 תא דודמל יאדכ ,טנרטניא רתאב הנומתה

 סגו רחאמ ,םילסקיפב הנומתה לדוג

 .םילסקיפב תדדמנ םסיכסמה תייצולוזר

 אלמת םילסקיפ 200א200 לדוגב הנומת

 לדוגב עצוממ 04 ךסממ תישיש טעמכ
 הנומתל רתויב דבכנ םוקמ והז ,0

 תוומל !הרכשהל ידמ רקי חטש ,הדיחי

 ןויסינה ,הנומת לכל לעפי אל רבדהש

 תונומת קיפהל יוצרו יאדכ יכ הארמ

 ךרואל םילסקיפ 150-80 ןיבש לדוגב

 .בחורלו

 4 זו( וא (ו[
 - הלודגה הלאשה הרתונ ןיידענ

 תונומת תגוצתל שמתשהל טמרופ הזיאב
 ?ןווחוו ךמסטמב

 חווט םע ,האלמ תומיאת םישפחמ רשאכ

 הריתבה ,םינפדפדה לש | ףקיה-בחר

 לכ ,טושפ .תצלמומה איה ₪11 טמרופב

 ,ךכל רבעמ .הז טמרופב ךמות יפרג ןפדפד

 ינפ לע לודג דחא ןורתי ללוכ 61[ טמרופ
 םיפוקש םיעבצ - 1280 - והרחתמ

 .(!זגח5 כ הז6תסץ)

 ןורתיכ ,הנושארה סעפב ,עמשיהל לוכי הז

 תריצי תרשפאמ וז הנוכת ךא ,ךרע רסח

 .[זוח] ףדב עקרה עבצ דגנכ תויללצ

 קא 3 1998 יאוכ ,ףיכו םיבשחמ
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 ח"פרג ם'בבמ

 הרוצב םינפחאמ

 היצמרופנ'א תינייפוא

 בבב עבצה בע

 דיה בפ מופ

 .הנומהב

 הרוצב םייונב יסיפוקש םיעבצי

 יבג לע םתוא גיצהל רשפאש ,תאזכ

 המ הז - הוולנ עקר אלל ךסמה

 יבג לע םודיינ ךכ לכל םתוא השועש

 . אם8- ה

 :המגודל

 ליכמה 01: ףנוק סכל שיש חיננ

 עקר .רוחש עקר לע והשלכ בותיכ

 ולכות .ןבל אוה סכלש רתאה

 עקרה אלל סכלש וגולה תא תוארל

 עבצה תא ורידגת סא ,ולש רוחשה

 .רוחש עבצכ ףוקשה

 ןשו6₪ יצבוק לש טמרופה
 תונומתלו םימולצתל רתוי םיאתמ
 ישיא םולצבת בוליש ,לשמל .תודח
 .קרוסב וקרסנש תונומתל ,ותאב
 וא תונומתל דוחייב סיאתמ הז טמרופ
 .םיטרפב סומע עקרל

 015 יצבוק לש טמדופה
 סע תבשחוממ הקיפרגל רתוי סיאתמ

 ,(סולצתל אל ,ללכ ךרדב) עבצ הברה

 יגוסלו סיסקימוק/סירויצ לש הקיפרגל

 .םינוש וגול

 לכ ויה ,םיבשחמ לש םלשומ סלועב

 2401( יעבצב םיגצומ םייפרגה םיצבקה

 ,םסילבכה תייגולונכטו ןתיי ימ .םירדהנ
 ןמזה ימוסחמ תא  רבכ הרבשש

 אל ונאו ,תיב לכל עיגת ,תוריהמהו

 ,הלאשב שארה תא רובשל רתוי ךרטצנ

 .שמתשהל יאדכ יפרג צוויכ טמרופ הזיאב

 1998 יאו ,ףיכו םיבשחמ

 [ ו 2 1-|.-

 יו

 ,ונא ,ו/68 ירתאב תועמשמ םג היהת הקיפרגלש ידב
 .בועחמל ונילא םתוא ןועמל םיבירצ ,םיזעלוגה
 ."ונתאמ חובועל הלובי" ,תדרל המהמתתונ הנומת
 היהת וז םא אנא ,הל תוכחכ רתוימ ןמז ונל ןיא
 !רפיונ הידאולק ...לש המיהדמ הנומת

 רפוק המלש

 ולב .5010הוס 669 10+ה1911.60ג

 תופצל םירתאה יוקבמל רשפאל ידכ

 תלטומ רתאה הנוב לע ,םייפרג םינכתב

 ןיבכ הנומתה תוכיא ןיב ןזאל הבוחה

 בשחמל הנועטה ןמז עבקנ ךכמו ,הלדוג

 ,הז ןיינעב תונווגמ תועד ןנשי .שלוגה לש

 תרבועש הנומת יכ ומיכסי םיחמומה בור ךא

 ירתאל תיביטקפא הניא ,50א םוסחמ תא

 סא ,ידמ רתוי הלודג היהת איה יכ ,אטס

 רתוי וכותב בלשמ טנרטניאה רתא

 .תחא הנומתמ

 םייפרג סיטמרופ הנומתל םיסנכנ ןאכ
 הנומתה תסיחד תא םירשפאמה ,םידחוימ
 .הנומתה לש ןוסחאה לדוג םוצמצ תאו

 תוללוכ םייפרג םיצבק לש תוינבת
 קלחכ החיתפלו הסיחדל םסימתירוגלא

 ' .ןהב תולולכה תוילרגטניאה תולועפהמ
 סישמתשמ םהינש ,1062-ו 61[ סיטמרופה

 הסיחדל םימכחותמו סיבכרומ סימתירוגלאב

 לדבהה םג והזו .שדחמ הסירפלו (צץוויכ)
 .םיטמרופה ינש ןיב רתויב טלובה ינכטה

 יפ לע הנבומש סתירוגלאב שמתשמ ו[

 - 1[ טוווקס[-שוצ-\?600ת -  1.2% תטיש

 לש הטישב רזענ 1764 טמרופ וליאו

 תא סצמצל ידכ ,הנומתב :םיטרפה תתחפה

 .יפוגה ףבוקה לש ולדוג

 :הרעה

 סיצבקה םה 1קשא-ו 621[ םיטמרופהש תורמכ
 ינחרמ לכב תעכ סיטלושה םויפוגה

 הקיפרגל סירחא םיטמרופ סנשי ,טנרטניאה

 .המגודל ,שח8 טמרופ ומכ ,\\6ט ירתאב
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 לש תובית ישאר סו[

 (זהקתוספ 1016 0 תבהפס סח[

 . 1.2 הנוכמה צוויכ תטישב שמתשמ

 01[ שמרופ תא תרצויש הנכותה רשאכ

 הניא המצע הנומתה ,<בוקה תא תסחוד

 םתירוגלאה רשאכ .םייפרג םינותנ תדבאמ

 םיקלחל עיגמ טמרופה ךותב הנבומה

 ,הווש הרוצב םייונבה ,הנומתב םידחא

 ,1 2 3 4 5 :הזה תורפסה ףצר ,המגודל

 ןפואב ,םתירוגלאה ,1 2 3 4 5 ,1 2 3 4 5

 ףצרל לוקשכ 1 רפסמה תא ביצי ידימ

 .1 2 3 4 5 תורפסה

 ךופהי ונלש תורפסה ףצר ,וזה הטישב

 סוקמב ןוכסיחה והו . 1 1 1 :לש הרדסל

 ,השעמל ,יהווו ,ונל קפסמ סתירוגלאהש

 צבוקה |61[ טמרופ לש הסיחדה תטיש

 ףרוציש (1 2 ב 4 1=5) דחוימ חתפמ ןסחאי

 תאצמנה חונעפ תנכות לכ ,ךכו ,ץבוקל

 תא חנעפל הלוכי ,תיפרג הייפצל הנכותב

 .תירוקמה הנומתה תא הרזחב לבקלו ןפוצה



 גישהל ןתינש ילומיסקמה +וויכה ,ןכ סא

 ונא ובש הסיחדה םתירוגלא תועצמאב

 תורזחה רפסמל | לבגומ ,התע םיקסוע

 הנומת .הנומתב תומייקה תויצקללפודהו

 לכל םיערתשמה ,םיחוטש םיעבצ תלעב

 דע םסימעפל - בטיה וווכתת ,הכווא

 דועב - ירוקמה בוקה | לדוגמ תירישעל

 םיבר םיֶיפרג םיטרפמ תבכרומה הנומתש
 ,םמצע;: לע םירזוח םניאש סיעבצמו

 צוויכ ,םימעפל .עורג יד ןפואב צווכתת

 - .הנומתה לדוגמ 20% קר ונל ךוסחי הוכ

 ןהמ תחא .(61/-ב שומישב תויעב סג ןנשי
 256 תטלפב הדובעל לבגומ טמרופהש איה

 הרבחה | ,ססחוקופ6וא6 .תוחפ וא םיעבצ

 סיוסמ בלשב העידוה ,61/ -ה תא החתיפש
 | קיפהל עדייש טמרופ חתפל ליחתתש
 תוצווכמ תונומת

 יכ התליג חוג תרבח .היינשה היעבה

 תייגולונכטש םיטנטפהמ קלח התולעבב
 .םהב תשמתשמ 6487 +וויכה

 תורבחמ םימולשת שורדל הלחה שמועב
 ושמתשה | ןהלש ;" הנכותה | ירצומש
 קוושש הנכות "דוק - ₪1 תייגולונכטב
 ךשמה תא םלבש אוה ,הז ךלהמ .םניח

 2401( -.ל השדחה הסרגה לש חותיפה

 דובעל ,לגוסמש ,0:[ שמרופל הסרגה ,םויכ

 טמֶרופ איה 2408 לש סיעבצ תטלפ סע

 ופנ וניא אוה ןוידע ךא .:א6 יורקה

 דע ןמז ךוע ףולחיו ,תיתועמשמ הרוצב

 -/ .אירמיש

 יג

 דוביא תטישב ,"שמתשמ ;[קטק טמרופ

 ידכ ,תורחא ./סילימב .םייפרג םיטרפ

 דחוימ סתיהוגלא ונשו םוקמב ךוסחל

 .הנומתהמ, םיקלח "חפל קרוזיי טושפש

 הנומתל (ביבס אובל ןתינ אלש ןבומכ
 .קלח סשמו קלח הפמ טימשהל ליחתהלו

 יזקשא םתירוגלא חתופ ,ךכ סשל
 הגומתה תא קלחמ סתירוגלאה ,תישאר |

 "-םיעובירךח תא תוארל ןתינ) סיעובירל

 .(עורג ןפואב הצווכש 1066 תנומתב הלאה
 השמש 5 1
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 ' התלע-ןאכ ךא .24פ1/-ב
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 ,םיעוביר ללשל תקלוחמ הנומתהש רחאל

 הקיטמתמ תצקב שמתשמ םתירוגלאה
 יתלב סוניסוק תייצמרופסנרטי :תארקנה

 םלנותנה יעוביר תא*ךפוה ךּכּבו  ,יהפיצר

 ,תולודג ןקלחב ,תומוקע לש תכרעמל

 ןה ,ולאה תומוקעה ,דחיו ,תונטק ןקלחב

 ./:הלודגה הנומתה תא תוביכרמש

 ףוויכה .תמיבס תסטנכנ ובש םוקמה הז
 /1 .הלועפל
 ופל .ץווכל םיצור סתאש לדוגל םאתהב

 האוחה קרוז ,קתירוגלאה ,הנומתה תא
 תוחפה עדימה יקלה תא הנומתהמ
 .| .(תונטקה תומוקעה תא) םייתועמשמ

 תוחפ  םהש | םיקלחה םה הלא

 .הנומתה לש תיללכה הרוצל םייתועמשמ

 שו צוויבה טמרופ ןיב םיבדבהה

 םירורב 1ק68 ךוויבה טמרופב

 .(1ומועמ יתרח) ןיעב

 טמרופב ,6ז טמרופב דוהינב
 תורשפא םבב ₪' קש

 בדק תא םיעבומ םחא .ברעתהב -

 .םיניינועמ םתא ובש +וויבה

 הטיש ןיעמ איה 1ק66 תטיש ,ןפוא לכב

 .וויכל תיתוכאלמ

 תויעב התיא ןנשי ,ברה םוכחתה לכ םע

 .תוריהזב הב סישמתשמ אל םא ,תובר

 עבצ :ןוגכ ,םייוצר אל םיטקפא ,המגודל

 .סייקנ-אל עבב ירבעמו ,יוגש

 :םויסלו

 יבגל קיסהל ןתינש תונקסמה

 :שולש ןה םייפרג םיצבקב שומישה

 ופוא

 תורוצ .ופוגל ןחביהל ךירצ הרקמ לכ .1
 סיצבק יגוסל תומיאתמ תונוש הקיפרג

 / .םינוש
₪ / 
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 .דואמ םילודג ,רחאל זחא"

 תואמל םיעיגמ הלא םילדבהו םימעפל
 .םיעוציבב םיזוחא יפלאל ףאו

 טמרופב שמתשהל םיבייח שממ אל םא 3

 .םירחא םיטמרופב שמתשהל ץלמומ ,םאוש-ה
 ו ₪א[-ה טמרופש רוכזל ךירצ

 ימלוגה טמרופה - תויביס תפמ םווחוגק -

 לכ תא ןסחאמ (תונולחב הנומת יצבוקל

 תויוכיא סא םג ,ןכלו ,הנומתה יטרפ
 לדוגב ריחמ ךכל שי ,תוהובג ולש הנומתה
 .צבוקה

 1998 יא ,ףיכו םיבשחמל



 - 0 ְי

 יי יש [ ה
 ון ו

 ו ( |

 תיזג איג

 ,ונסור הרש יבגה םע ןויאיר יפ לע)

 (לס-לטה תלהנמ

 תפייעמ הלועפ איה ,תוינק תכירע ,ונתאמ קלחל
 סשל ייגניפוש"ל ,ןבומכ ,הניא הנווכהו) השיתמו
 .(הרירב ונל ןיאשכ םיכרצמ תיינקל אלא האנהה
 שיש ןוינקב תועצבתמ תוינקה םא וליפא הנשמ אל
 רש | לש וא ,ריבכמל הינח תומוקמו ריווא גוזימ ,עונגרד וב
 הווה .י-יוכת -+52ימ0 ןומה סע ,שעורהו ןאוסה ינוריעה קושב תוינקל
 ונא םא הנשמ אלו ...ינלוקהו ףחודה ,ףופצה סדאה

 תולודג ןוליינ תויקש םיאטשונ ,תוינק תלגע סיפחוד

 דיוצמ וניאש ימלו) םידבכ סילס םיבחוסט וא ,לקנב תוערקנש

 השק רבדה ,תירוביצה הרובחתב יולת אוהש וא ,בכר ילכב

 .(...םילשה סע תרבגה תא סיריכמ ונלוכ ירה - םיילפכ

 ,םייחב רחא סוחת לכב ומכו ,וזה היווחה תא ווח ונתאמ םיבר

 - תולבסבש לבסה תא ונתאמ ךוסחל הלאשמה תעבומ ןאכ םג

 ."ךמוקמב תכלל םיכרצמל ןת"

 סולחל ורשפאש ןה ,תיגולונכטה תוחתפתההו תישונאה המזויה

 תודדל ןיב תישפוחה הריחבה תורשפא תמייק םויכו ,םשגתהל הז

 ,תיבב תבשל וא (...בלכה ילב וא סע) תוקריה תונחלו תלוכמה לא

 תוינקה תא עצבלו (הפסה לע ןדקרפ וא) הסרוכב הוורתהל
 ..המודכו השילג/גויח ידי לע ,תיבהמ ייקוחר-טלשיב

 תועצמאב תוינק תוריש לסרפוסה תשר הליעפמ רושע הוזמ

 ,םיילארשיה הכירצה ילגרהב הכפהמ הוויהש - לס-לט - ןונלטה

 לבקלו (סקפהו) ןופלטה תועצמאב תונמזה עצבל רשפואש ךכב

 .תיבל דע חולשמה תא

 םידקומ ינש םיליעפ סויכו ,'8* תנשמ לחה לעפומ תורישה

 ףסונב .םיקפואב ינשהו הווקת-חתפב דחא ,םיבשחוממ םיינופלט

 ,(ראה יבחר לכב םירוזפה תוריש יפינט 21 םנשי םידקומל

 תא ,לשמל ,םלוכ תא אל יכ םא) םירוזאה תיברמ תא םיסכמו

 דקומה לא העיגמ חוקלה לש הנמזהה .(המודכו הנומש תיירק

 איה םשו ,ותיבל ותויב בורקה ףינסה לא םשמ תרבעומו

 .תלפוטמ

 סיחטבואמה ןייכנ יווקב םהיניב םירבוחמ םיפינסהו םידקומה

 רקובמ בקעמו ףינסל ףינס ןיב תדמתמ תרושקת שיש ךכ ,סזב לש

 לופיטה לש םינושה םיבלשהו תונמזהה .תועונתה לכ לש

 .ןתלבק עגרמ ,תונמזהב

 1998 יא ,ףיכו םיבשחמ

 סקפב תונמזהו תוינופלט תונמזה .תונמזהה תטילקל תונכומה

 ךרד תועיגמש תונמזהה וליאו ,תוינדקומה ידי לע תינדי תודלקומ

 לפטמש ,בשחמה ידי לע יטמוטוא ןפואב תוטלקנ טנרטניאה רתא

 .תוינדקומה חוקיפב ןהב

 הוקהו .גוגהח ! ]יואש [ה!ויזחוי! 1 אוהיו

 ךוייסיש) יפ טיבישומ הנורה ימינכ |

 תובוחר ,21 צבעו | 1

 ירחאב תוינקר דוגינב ,בס-טנב שומישה

 תשרב הרבעה ךירצמ וניא ,םירחא טנרטניא

 אבא ,ןכרצה רש 'ארשאה סיטרב רפסמ רש

 וםוריה רפסמב תינופבט רשבתהב ןברצה רע

 בבקמ אוה ובש ,בס-בט *ןובועח" ןיעמ חותפבו

 בובי אוה םהבש המס'סו חוקב-רפסמ

 רתאב רבחתמ אוה רשאב שמתשהב

 .בסרפוסה



 : אש ךרד) הריכמל םיעצומה םירצומה
 9 שש99₪8| | םירצומה לכ סה (רתאבו ןופלטה

 .[איאקי קשה קדוהנ ויייוח = ארה דרק ו"ק קוטידמ יירש דק ריזה קיי יש
 | ,ונייה ,לסרפוסה יפינסב םירכמנש "'קרערמת טחואי" שמ |ש וש = ראמון" איפצ ארודע

 ,ילכו חבטמ ילכ ,ןוזמ ירצומו םיכרצמ
 ,לכ .האלה ןכו יוקינ ירמוח ,תיב

 | סיעיפומ הריכמל םיעצומה סירצומה
 [ ןכרצ לכל םניח ץפומש גולטקב

 ..הרבחה לש ןופלטה רפסמ לא רשקתמש

 ] .ותיבל חלשייש שקבמו

 :קוריה ןופלטה רפסמ
6,,, 

 ₪ התשענ ,ינופלטה תורישה ןמ רשייה
 היריטימרופ הש: = שומישה לא רתויב תיתועמשמ הציפק

 1 האש הץרעמ הקדמי "רעל לריו |. שמשה דא !₪-ץומ

 קיה עמ רוראי \ הירודמ עצה 1רכגק

 פר שיישתת .תשרב תוינק תרטמל טנרטניאב
 א ,יפש הפו רו

 ההיתר 5 - שדחה תורישה לחוה ,יפ> תנש ףוסמ

 אש | ירצומ לש היינק רשפאמה - לס-טנ

 .תסילב | טפיל | דב ד .הרבחה לש תיבה רתא ךרד לסרפוסה
 קמה מע:

 1[ :תבוחכה

 רע שה "חדש ל ומ,רמע- מ "שר'ד-ה דש

 = וצפו וג קסז01 0.

 תורישה תרגסמב לולכ שדחה תורישה

 תושיכרהו תונמוהה לכו ,רתוי קיתווה

 ,סיינופלטה םידקומה לא תוזקנתמ טנרטניאה ךרד תושענש

 .סקפ ךרד תושענש תוינק סג ומכ

 סלוע לא רשייה גולידהו ₪05-ה ןדיע לע "החיספ"ה תורמל

 ףסונ ןווקמ תוינק תוריש ליעפהל לס-לטב םיננכתמ ,טנרטניאה

 אלא ,טנרטניאה ךרד אל ךא בשחמה ךרד ,בחרנה רוביצל

 לש תשרל תורישי בשחמה תא רשקתש הנכות תועצמאב

 ולכוי ומויסבו ,חותיפ יבלשב ןיידע אצמ) הז תוריש .הרבחה

 לש קוריה רפסמה ךרד סניח הנכותה תא ןימזהל סינכרצה

 .הרבחה

 הקלחמ יפל ,םש יפל סתנמזהו םירצומ שופיח רשפאת הנכותה

 המישרב עיפומה סירצומה ןמ דחא לכ .יגולטק רפסמ יפל וא

 ןיינועמ חוקלהש םיטרפבו הרורבו תיתוכיא הנומתב הוולי

 .המודכו ןרציה סש ,רצומה ריחמ :ןוגכ ,םתעדל

 לש סימושרה תוחוקלה יכ רבתסמ ,םייטסיטטס םינותנ יפ לע

 םיפידעמ ,תוחוקלה ללכמ 80% -כ םיווהמה ,לס-לטה תוריש

 תועצמאב - 12% -כ ,ןופלטה תועצמאב תוינקה תא עצבל

 לש תולעהש תורמל תהזו ,טנרטניאה ךרד - 8%-כ קרו ,סקפה

 ימד תמועל ,חייש 19-15-כ םה (סקפהו) ינופלטה תורישה

 .דבלב חייש 10 םהש ,טנרטניאה רתאב תורזעיהה רובע תורישה

 | משש
 ש-א ו( 7 הת
 אר ויפו

 רעש |

 ו

 רשקתהל ןכרצה לע אלא ,ןכרצה

 ןיעמ חותפלו קוריה רפסמל תינופלט

 לבקמ אוה ונש ,לס-לט י"ןובשח"

 לוכי אוה םהבש המסיסו חוקל-רפסמ

 רתאל רבחתמ אוה רשאכ שמתשהל

 .לסרפוסה

 תוגאדה תא ןכרנל ךסוח הז רבד

 הנכס ןיאש םסושמ ,םינותנה חוטבאל

 בבותסייי ולש יארשאה סיטרכ רפסמש

 .תשרב ייישפוח

 תושעל שמתשמל רתונש המ לכש ךכ

 לע קילקהלו ואסיכב חוורתהל אוה

 הנמזה ספוט תבכרהל דע ,רבכעה

 .דקומה לא טנרטניאה ךרד ותחילשו

 "8 חח - =< 8 /
 על

 ןתוהוא| א | ומראה[ 4% [1-= == [לס= | ₪[80- 3

 ורצוה םש ו - ה זעונ זח דטמ ]

 *רתמ וא" רוומכ לע חת

 [ק₪7-7-7-- שש
 | י הרבי שש

 ירתאב תוינקל דוגינב ,לס-טנב שומישה

 הובעה ךירצמ וניא ,סירחא טנרטניא

 לש יארשאה סיטרכ רפסמ לש תשרב

 ' .שומישל טושפו דואמ חונ הרבחה רתא
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 ןייטשנרב סעונ

 ירופיס רבב בותבש ומכ
 - 'בוגירהו חתמה
 ,1969 תנשב 'יחתה רובה"
 "...הרהה המחבמה ןמזב

 ...ללחתה הו ךכ

 הנגהל םסיטקיורפפהה רקחמ | תונכוס"

 תשר חתפל הטילחמ (08748) י"תמדקתמ

 ,תגאדומ התייה א ..תירבה תוצרא

 ולעפש תויתרוסמה םיבשחמה-תותשרו רחאמ

 ,(םויכ תולעופש ולאכ וליפא) הפוקת התואכ

 ,שומיש תורסחל וכפהייו הלועפ ללכמ ואצי

 וא עגפיי םייוכרמה םיבשחמה דחא סא

 .תכרעמה ראש סע רשקה תא דבאי

 תשר רוציל תניינועמ התייה םהאסא

 ילעב םינוש םיבשחמ רבחתש םיבשחמ

 ,םימייקה םיבשחמה לע רומשל ל

 םישדח םיבשחמב םתוא ףילחהל סוקמב

 .גוס ותואמ

 הזה טקיורפה לש תירוקמה האצותה

 .אק\אםז - תארקנ

 :רתויו רתויל 4=48א₪ז הכפה תוריהמב
 ,תשרב שומישב וסנתהש םישנאה .תירלופופ

 ולחהונ רידאה לאיצנטופה תא וטלק

 םיטקיורפמ קלחכ סםיצבק תחילש ,לשמל

 .סיישיא םירשקמו םינוש

 לוסמה בלשה םיתסה 1975 תנשב

 תונכוט" ידיל הרבע תשרהו ,4אץ\אטז-ב

 סויכ העודיה ,(6-4) "תנגומה תרושקתה

 ."עדימ תוכרעמ תנגהל תונכוסה" :םשב =

 ו 1

 1998 יא ,ףיכו םיבעחס 218880[
. + 

 . ב

 "< לע הפקתה תעב דורשל לכותש :םיבשחמ

 /"רשפאי הזכ בצמ .תונוש הלעפה תוכרעמ

 7 ;תוישיאה םהיתורטמל אהא ₪1-ב שמתשהל

 יםירבדמיי רבכ םיבשחמה

 !הז םע הז

 טרדנטס) לוקוטורפ רשוא 1983 תנשב

 (םהיניב "ירבדל" םיבשחמל " רשפאמה

 .\םטהאטז-ב לעפש סיצבקה תרבעה
 לוקוטורפה .םיברל הלקה הוויה רבדהו

 סיבשחמ ןיב עדימ תרבעה רשפיא הזה

 הלעפה תכרעמ התוא תחהת ולעפ אלש

 .יזכרמ בשחמ לע ךמתסה אל אוהו

 ה יג אשד התייהש הנטק םיבשחמ תשר

 .אווז .אשז :הארקנש תפסונ תשרו השדחה

 תותשרה יתשל ןתינ ,טאל טאל ,ןאכמו

 ו , .יטנרטניא" :םש ולאה

 או אטו .תרגסנ ג \אם]ז .תשר - 0
 אוןזאטז :םניה דע ,השעמלו ,לועפל הכישממ
 ,סויכ .:טנרטניאה תשרמ קלח ןיידע איה

 לש בר רפסממ תבכרומ טנרטניאה תשר |
 | תורכוחמה ,תונטק תותשר

 לוקוטורפה ידי.-לע ןהיניב
 חתופש (רפושמה יכ םא) ירוקמה =

 . קאט טקיורפמ קלחכ"
| 

 - טנרטניאה תשר
 "תותשרה תשר/'

 תבכרומ טנרטכאה תשר

 ,תובר ּ סיבשחמ-תותשרמ

 ןהמ תחא לכ .וזב וז "תורוזש"ה

 בשחמ תדמע תויהל הלוכי

 תואמ לש תשרל דע ,תדדוב

 רבחתהל םילוכיה סיבשחמ

 ו"

 .הו םע הז

 הלביק הב אלש | ,ןאכמ
 תשרי :ראותח תא טנרטניאה
 ."תותשרה

 ד

 <: :תותשר יתשל הקלחנ \אטו\ אד ,הז בלשב

 - תשרה תלעפה - לוכ םדוק

 לוקוטורפה אוה - ד?
 התוא ליעפבמש

 טנוטניאה תשר תא תוביכרמה תותשרה לכ

 תועצמאב ןמצע ןיבל ןניב "תורבדמ"
 ך67/2 ארקנה ףתושמ תרושקת לוקוטורפ

 ד זגחפוהו8%וסה | (20ה(80] | ז0ז0001/1016חו6))

 חתופש לוקוטורפ ותוא והז

 .ליעל רכזוהש) אז טקיורפמ קלחכ

 אוה 7627 לוקוטורפ ,יסיסב ןפואב
 ,המודב ,טנרטניאה לש הלעפהה תכרעמ

 לש הלעפהה תכועמ איהש ,י'תונולחייל

 .סכלש בשחמה

 תלוכיב אוה 767/ תחלצהל חתפמה

 יצבוק ,תונומת ,טסקט ץבוק) עדימ חולשל

 סניאש ,םינטק םיקלחב |(יוכו הקיסומ
 וליפא וא ,רדס ותואב עיגהל םיכירצ

 ,עדימה חלשנ וילאש םוקמל ,ךרד התואב
 .שדחמ רבחתהל ידכ

-- 



 - ד6ש/ז< חחבצהב חתפמה

 בש הבעפהה תברעמ

 תבוביב אוה - טנרטניאה

 םיקרחב עדימ חובשב

 ,שדחמ רבחתמש ,םינטה

 וינאש םוקמב עיגמ אוהשב

 .חרשנ ּאוה

 בושי ,םיבר םיקלחל יירבשנ" םא םג ,עדימה ,וגאדת לא

 .סלשומ ןפואב "רבחתי"ו

 ואוב ,רתויב בוטה ןפואב הזה ןיינעה תא ןיבהל ידכ

 ותוא חולשל םיניינועמ םתאו רפס םתבתכש רמאנ

 היהת תחא הלינחב רפסה לכ תחילש .םכרבחל ותומלשב

 תא וחלשת תאז סוקמב סא המ לבא ,הטושפ הלועפ

 םיקלח העבואב ,לשמל ,םינטק םיקלח רפסמב רפסה

 ,דוביאל ךליי רפשהמ דחא קלח םא ,הזכ הרקמב !םסיווש

 תא קר אלא ,ולוכ רפסה תא שדחמ חולשל וכרטצת אל

 .רסהה קלחה

 אוה ,רפטה סע השעי 76/1? לוקוטורפש ןושארה רבדה

 לכב .(םיקלח וא) תונטק תוליבח עבראל ותוא קלחי

 לדוג) צבוקה לש יפוסה ולדוגב עדימה יוצמ תאזכ הליבח

 ידכ ,ףבוקה לש ירודיסה רפסמה ןכו ,(ויקלח לכ

 סרדס יפ לע בוקה יקלח תא רדסל לכוי בשחמהש

 לכו רחאמ .טלש רפסה סע הרקי ּהמוד רבד .ירוקמה

 תא רזסל ונרבח לכוי ,םירפסוממ םיפדהו םיקרפה

 .ירוקמה םרדס יפל ,רפסה יקלח תעברא

 לע תכמתסמ הניא טנרטניאה תשר ,לוכל התע עודיש ומכ

 ,רמולכ ,םייזכרמ םיבשחמ לש הצובק לע וא דחא בשחמ

 סוקמ ךרד רובעל םיבייח ויהי אל ונחלשש רפסה יקלח

 תא קדוב 767/82 ,תאז םוקמב .דעול םכרדב יזכרמ
 וילאש דעיה תאו הנטקה הליבחה לש יחכונה המוקימ

 סוקמל הליבחה תא חלוש ךכל סאתהבו ,עיגהל הילע

 | .םיאתמה

 ןיפוסה ודעיל עיגמ ףבוקהש דע ,תרשרשה תכשמנ ךכ

 .ונרבחל עיגי רפסה ,ונלש הרקמבו
 ן

/ 

/ 

 רותפכ לע  הציחלה ,םימעפל

 רותפכ לע וא פייקסיכנב 4

 ,ררולפסקא | טנרטניאב 665ה

 .שדחמ רתאה תא תנעוט הניא

 וצחלו 518 -ה שקמ תא וקיזחה

 .רותפכה לע תינש

 ןעטיו שדח רתאל רבחתי ןפדפדה

 .ותוא

 םינפדפדה ינשב לעופ הזה קירטה

 .רוטגיבנבו ררולפפסקאב -

 פייקסטנ ישמתשמ

 לש תיבה רתא תא "סיצלמומה"י תמישרל וטיסות לא

 .פייקסטנ

 וגולה לע הקלקה ידי לע רתאל עיגהל םילוכי סתא

 לש תינמיה הניפב אצמנה ,פייקסטנ לש ינמיה

 .ןפדפדה

 ררולפסקא טנרטניא ישמתשמ

 .טפוסורקימ תרבח לש תיבה רתא תא וטיסות לא

 וגולה לע הקלקה ידי לע רתאל עיגהל םילוכי סתא
 .ןפדפדה לש תינמיה הניפב אצמנה ,ררולפסקאה לש

 יללב
 סכניאו ,והשלכ טנרטניא רתאל םכתא חקול שופיח-עונמ םא

 לע הציחל תועצמאב ןתוא ושפח ,םתשפיחש םילימה תא סיאצומ

 .תוח0 ,ם0:ו-ב ורחב ,ןיפוליחל וא 6וז| + = סישקמה

 לש שדח ןולח וחתיפ ,טנרטניאב שופיח םיעצבמ סתא רשאכ

 שולגלו דחא ןולחב שופיחה תואצותב תופצל ולכות ךכו ,ןפדפד

 .ינשה ןולחב םירחא טנרטניא לרתאב

0 0 ₪0 

 איה םטוסח לש 4 רפסמ 2ק₪0-ה תסרג

 ראודה תנכות לש הנושארה הסרגה

 ,םילכה לגרס תא תונשל תרשפאמה

 .שמתשמה יכרוצל סאתהב

 לע וצחל ,םילכה לגרס תא תונשל ידכ

 ורחבו רבכעה לש ינמיה ןצחלה

 ורחב .ללגנה טירפתהמ 0טפוסחווק6-ב

 םינילנועמ םתאש סירותפכה תיירוגטקב
 יוצרה רותפכה תא וכשימו וצחל ,הב
 םוקמב ןתוא וריאשהו תומישמה לגרסל
 .ותוא סיצור טתא ובש
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 רפוק המלש

 5הןסחוס 669 תסזה91| .6ס0הר

 דחא ןיידע םבל ןיא םנמואה

 ?ו]נרונניאה לע

 יחטש םירסח אל - םוקמ תייעב יהוז םא
 .הרכשהל ןוסחא
 .םיחונ םיריחמה - םולשת תייעב יהוז םא
 תלבקל - סניח-הרזע לש היעב יהוז םא
 תיבה לש ונוסחא ךרוצל ןילדנ יחטש
 הרעב החמתמ תשרה - ילאוטריווה
 20-מ רתוי לע עיבצהל ןתינו ,םיקקזנל
 םיתורישה תא תועיצמה תוירחסמ תורבח
 .ףסכ ןיא סניח הלאה

 - לבא

 ,חזחוו תצועב איה ה'עבה םא

 וסוסספ תא דינהל יאדכ

 תונכות חותיפב החמתמ 530666 תרבח

 .[וזווג| יכרועב החמתמ איה טרפבו ,טנרטניאל

 היחותיפל אורקל הרבחה הטילחה עודמ

 .עדוי יניא ,חסוסספ םשב הלא
 - לוכה לע סכסומ ,לבא

 .רצומה תא סשה אלו םשה תא השוע רצומה

 ,תוסזכספ ?זס 4.0 תסרג איה םינעוצקמל הסרגה

 שמתשמש רתא םיקהל תרשפאמה

 ,רתויב תובוטה תונורחאה תויגולונכטב

 .לוכטתו צמאמ ,העקשה סומינימב

 1998 יאוכ ,ףיכו םיבועחפ 8₪

 ?"הוכח הייקינקנ"
 םשה תא השועש אוה רצומה
 ורצומה תא םשה אלו

 ז1וח| טרפמ לש חוכה לכ

 | שמתשמל גצומ ,ןווחאה
 .שומישל לק טמרופב
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 כ תג וטו

 וו

 1) ויו
 טפו! ד שו חב ו

 ה ו ו

 ךמות ₪וח|-ה ךרוע ,רומאכ
 שומישל -רתויב סימדקתמה סיטנמלאב
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 רתוי בוט לעופ זס םיצבק תרבעהל

 .זדדש טנרטניאה לוקוטורפמ

 זטנרטניא רתתא אב אוצמל ןתינ המ

 אוצמל ןתינ סיבר טנרטניא ירתאב ₪

 קיתעהל"וא:ןתוא דירוהל רשפאש תוינכות

 אוצמל סג לכות .ךלש בשחמה לא ןתוא

 ,טסקט יצבוק ומכ ,םירחא םיצבק
 ךרדב .דועו םירויא ,לוק ,םיטרס ,תונומת

 ,(תויפותיש) 3!הזסואהו6 תוינכגת .אצמת ,ללכ <
 .(תוישפוח) [6סוצהז6 וא

 תואסרגה תא אצמת אל ₪12 ירתאב"
 :ומכ ,תונכות לש תונורחאה תוירחסמה

 .\צסזש 7

 ההזטווה6

 ךוינע הב תאצמ םא .תיפותיש תינכות

 שקבתמ ךנעה ,הב שמתשהל תטלחהו
 תא חתיפש ימל (טועפ) ףסכ םוכס חולשל
 אל םא .וכרדב ותוא דדועל ידכ ,הנכותה
 התוא קחמ ,הנכותב ןיינע תאצמ
 / .קסודהמ

 ו

 \ תוזקי //זוססו8 תסוצופוסה 6 41

 ךרדב אוה ,הנכותה חתפמ לצא תמשרנ םא

 ,ספדומ רמוחו םינוכדע ךל חלשי .ללכ

 .ושפנ טקשו הדובעב "ןוחטיביי ךל ןתייו

 ן ו

 לככ הב שמתשהל ןתינש ,תישפוח הנכות

 .והשלכ םולשתב ךרוצ אלל ,הצרתש

 .דימת יקוח הב שומישה

 אל - הז גוסמ תוינכותב דיחיה ןורסיחה

 .הכימת ךרוצל ךומסל ימ לע ךל שי דימת

 הוסט הז6 תוינכות לש םוצע ןווגמ שי ₪

 לבא) בשחמ גוס לכל טעמכ ,(זטסושהז6-ו

 לכב טעמכו ,(שוטניקמלו ק6-ל רקיעב

 ידבנעמ ,תונכת תופש ,הקיפרג) אשונ

 ,ןמז לוהינ ,םיסוריו ,תרושקת ,םילילמת

 .(דועו םיסנניפ םידוביע

 , א[וטפס5ס 1 | ,אאסש6]|| :ומכ ,תובר תורבח

 161611 ,ג כק!6 ("סחוקוטזטזפ ,(3ז681146 [ 5
 הרמוח ינרצי לש הכורא הרושו 6

 ,טנרטניאב 1 ירתא ונב ,םירחא הנכותו

 םישמתשמו סיחתפמ ,םיציפמ םילוכי סהמש

 .ןוכדע יצבוק דירוהל
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 סגש ,איה החכוההו .הווש סג הווש
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 שפ תקז 21 02:30:06 127% ם1:+605084

 ךעפ שתה םנ 00:00:00 179%] םו:%6זסזצ

 ןסה תטכ 88 ₪60:00:08 19%%4 (2%6 וע

 זז1 לטב ]5 סָסָנַסַסַגַסס 8 םופפס

 לק 646% 11 50:00:08 ןכפו 5,ב511ג6 ןוה:
 סה ₪6: ₪05 00:00:00 1997 םופ6:סזץ

 סה אסצ 17 01ו05.60 1997 ם%5:08:1ע
 לחב 201 3858 80:00:00 195% ם|5+5%05

 דחט [ומ 62 00:00:80 1993 םוק+-:6ז]

 זתחסהעתוסטפ המל 7
 סה ,הנושארל וגבנג /ץזץ יותאשכ ₪

 תרבעהל: ,םישמשמ ןיידע סהו ,ושמיש

 הבייח-:וז הלועפ .סיבשחמ ןיב סיצבק

 - המסיסו םש ללוכה תוהדוה ךילהת

 בייח הזה ןויגיהה ,לבא .ידמל ינויגה

 .רתאה ליעפמ לש ודצמ הדובע הברה

 התייה דחא שמתשממ רתויל ץבוק תרבעה
 הבחרתהשכ .תכרעמ ליעפמ לכ לש טויסה

 הב סישמתשמה רפסמו טנרטניאה תשר

 השעמ םיצבקה תרבעה התשענ ,דואמ לדג

 ,לק ןורתפ .אוצמל ךרוצ היהו הרגישבש
 .גתסחץתוסטפ 1? - והזו

 | . מ

 1 4 אחמ ₪ - %%ו וס . ה 2 9 ידה ל

 ץחק נו, :למת] ב .פא . א .וג זו קטע | ה 5-מואוב 5-0 8 ו

 .תתא [71> רתא ינפב ההדזמ התאשכ

 התא המטיטכו גחטהץממטט% סשב ההדזמ

 ינורטקלאה ראודה תכותכ תא שור

 תנכות - גואדל ךירצ ךניא ,לבא .ךלש [

 % ו ךשא תפו 28 ןפו5מ 8 17%% פבהפ 8
 313 ₪ ווב ןפק ₪1 :3159ו5כ 199%] :ביש

 %ו% ₪ רלטגנ הת 26 :ם1ופכרסכ 108% הגוף זרוו

 ן5 ₪ חוה תאק 1% 5155/53 1847 פגהא ₪
 לש [8 88 (8180ו5כ 13768 ו95ז5וד

 :הנוילעה הנומתב

 רתא ךותב םייוצמה םיצבה תסיושר

 .תוירפס-יתתו תוירפסכ יונבה ז[דקי

 :ןיסימ הנווכתב
 תמייטרו 7 ירתאל םירושיק תמיוער
 .ומצונ רחאה לוו תוירפס

 יאדכו ,םהלשמ סיקוח שי יז? ירתאל

 הסטפ6" - תיבה תוארוהל עמשיתש דואמ

 םישקבמש םירתא שי ,המגודל .י'תו5

 ךשמב תומיוסמ תועשב סהילא רשקתתש

 .דבלב סויה

 , !הרעה
 ,ןפדפדה ,ךלש השילגה תנכותשכ
 איה ,[177 רתאמ צבוק "הריבעמ"י
 ,רמולכ .ותוא הקיתעמ השעמל
 קרו ,רתאב ראשנ ירוקמה בוקה

 .ךלש בשחמה לא רבוע ולש קתוע

 הנבמל דואמ המוד אע רתא הנבמ ₪

 .\עגחטסושפ רייסב תויקית צע לש 'רכומה |

 ..המישמה תא רובע עצבת השילגה

 הלמה | .חזש רתאל השיגה תעב ההדזתו
 תוכזה - תויוכז ךל הנקמ גחסחץתוסטפ

 סירקמב ,וא תז5 רתאמ םיצבק קיתעהל

 בשחמהמ םיצבק ריבעהל ,םידחוימ דואמ

 .רתאה בשחמ לא ךלש

 ירתא םיפלא תורשע המכ םנשו םויכ

 דעו דואמ םילודגמ לחה .טנרטניאב ןזזק

 זץ רתא לכב טעמכ .דואמ םינטקל

 יטרוביצי  חטש שי ומצע תא ו

 םילוכי ונממו (שופ וא) םטפן6" ארקנה
 .תונכות דירוהל םיימינונַא סישמתשמ

/ 
/ 

 רפסמ  םע תישאר | הייקית שי

 תולוכי ןהמ תחא לכבש ,הנשמ-תויקית

 הארת םיתעל .תופסונ תויקית-תת תויהל

 ,פץחוטסווס [,וחא :סושר המש דילש הייקית

 וז הייקיתנ הריחבש רבדה שוריפו

 הייקית לא השיגה ךרד תא תרצקמ

 .הל תחתמ תומר המכ תאצמנה

 !הרעה

 ,ןכלו ,תיבקע הרוצב םיגצומ 12 ירתא
 .םישורדה םיצבקה תא םהמ גישהל רשפא
 תודיחא ןהש םיקסידה תוירפסל המוד רבדה

 סינושה םינותנל תשגל רשפאו הנבמב
 .ןהבש םינווגמהו

 | 2% 1999 יא ,ףיכו ₪. - /
 ו-0

 ן ן



 ..את אא הגשה מכם קת אמ ==

 רתוי לודג ץנוק ריבעהל ןתמ 0
 ,קסידב ךכ שיש ווגפה חפנהמ

 ותוא תרה 0 - תאצמ םא |

 תוינכות יצבוק אצמת טנרטניא ירתאב ₪

 סה הלא | .(600010ז05560 [68) םיסוחד

 סהילע צחלת םא ולעפויש הלעפה יבבוק

 .ואגחשסוצב רייסב הלופכ הציחל

 סניאש םיצבקב רבודמ הרואכלש תורמל

 ללכ ךרדב ,(טהטסתוקת5560 [116) סיסוחד

 סידעוימה םיסוחד סיצבק הלאש הלגת

 הנקתהל ףא םיתעלו) תימצע השירפל

 רוצית בוקה תלעפה ,רמולכ .(תיטמוטוא

 לודג ללוכ חפנב רתוי וא דחא בוק

 .ושרפנ ונממש צבוקהמ

 ,א630 6 יצבוק אוצמל לכות םיצבקה ןיב

 טסקט יצבוקו הנכותב שומיש תואשרה

 הנקתהה ךילהת תא םיריבסמה ,םירחא

 7 .תדרוהש תינכותה לש תופסונה תויורשפאהו

 סיצבקה לכ טעמכ ,תאו תורמל ךא

 צבוק) םאמ בוק םג .סוחד בצמב םיאצמנ

 סוהד צבוק תויהל ,רומאכ ,לוכי (הלעפה

 ןפואב םיסחדנ םיצבקה .ותלעפה םע שרפנה

 .תידועיי תינכות ידי לע ינדי

 איה דואמ תלבוקמ השירפ/הסיחד תינכות
 הנימז איהש תיפותיש הנכות וז .\/וח?וכ

 לש תיבה רתאמ וא) ₪, רתא לכב טעמכ

 תינכותה .(וז(ק://וצווצ.וחלוק. ססחו הרבחה

 .צבוק שורפלו סוחדל תעדוי \/וח?וק

 שי וז הנכות ידי לע םיסוחדה םיצבקל

 .?וק תמויס

 שכ תרוק המ לש .זאבוק ריבעמ ןפד פד ה

 תא ןפדפדה קדוב ,רושיק לע םיצחולשכ ₪

 הטא לע תוארל ידכ ,צבוקה סש תמויס

 <+תזכ אוה ךילהתה .רושיקה עיבצמ בוק גוס

 גיצמ אוה ,וווחו וא ןושח איה תמויסה םא

 אוהש סושמ ,ןפדפדה ןולחב ףבוקה תא

 .\\<6ס ךמסמ

 1998 יאמ ,ףיכו םיבשחמ |

 וא6ט ךמטמ הז ןיא ,ואז איה תמויסה םא

 והז) תולקב ותוא גיצהל ןתינ ,םלוא ,יתימא

 .ןולחב ותוא גיצמ ןפדפדה ןכל ,(טסקט ךמסמ

 ,אפחו וא ,ןק6פ ,ןקפ ,8ו[ איה תמויסה סא

 אוה יכ ,ןולחב צבוקה תא גיצמ ןפדפדה

 .לפטל עדוי ןפדפדה ובש גוסמ הקיפרג אבוק

 ,בוו6 וא הו[ ,גו[ ,הט איה תמוישטה םא
 יילפטליי- תעדויש הנכות ליעפמ ןפדפדה
 | .לוק יצבןקב
 וזש עדוי ןפדפדה ,טשאט איה תמויסה סא

 .ומצע תא שרופה ןויכרא +צבוק וא הנכות

 לאשנ התא הבו חיש-וד תבית גיצמ אוה

 תמיוסמ הייקיתב בוקה תא רומשל םא

 רחואמ דעומב הלעפה סשל חישקה ןנוכב

 .דימ ותוא ליעפהל ךנוצרבש וא ,רתוי

 ורכווהש ולאמ תחא הניא בוקה תמויט םא

 תמישרל ןפדפדה שגינ ,םימדוקה םיפיעסב

 .סש קדובו \שווחשסוצצ 95 לש סיצבקה ךויש

 תמויס לעב צבוק אצמנש חיננ ,המגודל

 אצמי םיצבקה ךויש תמישרב .וצגצ

 ,לוקמשרל - םיאתמ שפי \בוקש ןפדפדה

 .לוקמשרל ותוא חלשי אוה זאו

 !הטושפ תירבעב

 תולוכי הילאש המישר איה םיצבק ךויש

 הארמ איה .\צוחססוש< תונכות לכ תונפל

 םימושייל םימיאתמ םיצבק לש םיגוס וליא

 הציחל) בוקה תלעפהש ידכ ,םינושה

 .הנוכנה הנכותה תא ליעפת (ומש לע הלופכ

 :המגודל >

 \בוק םש לע ףחלתו רייסב היהת רשאכ

 הנכותה דימ. לעפות ,606 ולש תמויסהש
 .צבוקה תא חתפת םסג רשא , וס

 ולש תמויסהש צבוק םש לע (חלת רשאכ

 ידכ ,המישרה ךינפל גצות ,תרכומ הניא

 .צבוקה תלעפהל סושייה תריחבב עייסתש

 רחב :,םיכוישה תמישרב ןנובתהל ידכ
 רחכו | תויורשפא  ,הגוצת | טירפתב

 .(םיצבק ייגוס) זיו דעק6א היסיטרכב

 ,םיכוישה תמושרב אצמנ אל בוקה םא <

 רוחבל לכות :שמתשמהמ הרזע השורדי
 .צבוקה תא רומשל ידכ ,5הוש ו[ ז0 וא

 לכותש וא ,םויסל הזבו - חישקה קסודל

 שמתשהל ןפדפדל תורוהל ידכ ,06ו וז רוחבל
 .צבוקה תחיתפל רחבתש םימושייה דחאב

 : !הרהזא

 ּ !בשחמ סוריו
 תונכותל ללוכ םש אוה בשחמ סוריו
 בשחמל עיגמ סוריווה .בשחמב "תוברתמייש
 וב תועוגנה תונכות לש הלעפה ידי לע
 לע רייצלו דמחנ תויהל לוכי בשחמ סוריו

 תויהל לוכי סג ךא ,והשלכ לגז ןסמה

 ןנגוכהמ עדימה לכ תא קוחמלו ינלטק

 טנרטניאהמ צבוק תקתעהב .ךלש חישקה

 תואצמיהל ןוכיט םייק ךלש בשחמל

 ורכזוהש) םיבר טנרטניא ירתאב .סוריו

 ןתינ (סירחא םיקרפב וא ,הז קרפב

 ,תולועמ סוריו-יטנא תונכות םג אוצמל

 .םיסוריו קר אלו

 !הבוטנתו הלאטנ

 רתאל תשגל תרחא ךרד שי םאה ₪
 .זןפרפדה : תרזעב אלו ,= =

 תובר תוריש תוינכות

 רתאהמ

 .ןכ ₪

 .[(17 ירתאל השיג תורשפאמה

 תוינכות דירוהל לכות וטטסוצב .חטוצ וסת 1

 סשל קר תודעוימה תויפותישו תוישפוח

 תומייק

 ךל שי םסא 1" ירתאל תורבחתה

 ךילעו והשלכ [11" רתאל השיג תאשרה

 תושעל לכות ,המסיסו שמתשמ םֶש דילקהל

 .ולא תודחוימ תוינכות תועצמאב קר תאז

 תאבצוה תובידאב הרשפאתה הבתכה *

 ."יימע דוה"



 ןייטשנרב סעונ

 םלועב ריהמה ןרבדה

 יכה רבדמש סדאה אוה רומדוו ביטס

 סיעבראו תואמ ששל בורק .םלועב רהמ
 רשעמ הלעמל) הקדב רומדוו הווי הלמ

 - הלמו הלמ לכשכ ,(היינשב םילימ

 .תנבומ

 טעמ סע רומדוו לש ישיא ףד וניה רתאה

 אצבוק - דחוימ סונובו ויתודוא עדימ

 .רומדוו תא עומשל ןתינ ובש דנואס

 ,לבא ,םמעשמ וליפאו םיהדמ וניא רתאה

 תא עומשל ידכ קר וילא שולגל יאדכ

 .הלועפב רומדוו

 +לא * :ןווצ

 :תבותכ

 יח ד -
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 .|5חהְש חו
 תדבועו ןוטגעישווב הֶרְג ,2? תב ,יניג

 החתפ יניג .א/חמ-ב םירתא בוציעב תיבהמ

 ייבשותי לכל | םיישיאה הפח תא

 ,הרדחב המכצמ הבוצהש ךכב ,טנרטניאה

 וב השענהמ תוינכדע תונומת תרדשמש

 היה ןתינ הלחתהב .טנרטניאה רתאל

 שי התע ךא  ,תונומתב םניח תופצל

 סויכש תורמל .רבח ימד סלשלו םשריהל

 רתאב תונומת תנכדעמה המלצמה ןיינע

 תא החתפ יניגש ןמזב ,שדח וניא טנרטניא

 .ינשדחו ירוקמ היה הזה ןויערה ,הרתא
 א א * = :ןויצ

 :תבותכ

 ל - םיטדרדה לש ימזנרה רתאה

 תוסדרודמ תונתמ ,םיקחשמו
 ןחלושל םיעקר ןהיניבש

 .םישדח םינוקייאו הדובעה

 יעוריא לע עדימ - רתאב דוע
 ה'רבחל 40-ה תוגיגחה

 ו

 - סה אולה , ,םיאלפומהו םילוחכה ,םינטקה םירוביגה תודוא ימשרה רתאה
 ₪ | ,סנוזוח ם סםג שי רתאב .סדרדו סדרד לכ לע בר עדימ עיצמ ,םיסדרדה

 ותרועבש דמחנ עוצעצ אוה סא

 קחשלו טנרטניאב תונומת תוועל ולכות

 הכבש טנרטניאה תבותכ תא ודילקה .ןהב

 םיטקפאב רוחבל ולכותו ,הנומתה תאצמנ

 :לשמל ,הנומתה לע וליעפת םתואש

 ךרד לוכהו ,יוכו צוציפ ,בוביס ,שוטשט

 ,הנומתה דוביע םויסב .טנרטניאה תשר

 םכלש בשחמה לע התוא רומשל ולכות

 ראודב רבחל התוא חולשל ואוו

 ,הלחתהב יתרמאש ומכ ,ןכבו .ינורטקלא
 .דמחנ עוצעצ אוה רתאה

 + א < :ןו'ב

- 

 1 00ן =--
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 7 ביפ .ידמל סדרודמ רתאה
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 ל 0 < רשרורל 5תרונז60.(1זה :תבותכ
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 =! סח!וח6
 ירתאמ דחא .תשרה לש רודינה רתא

 .טנרטניאה תשרב רתויב סיירלופופה רודיבה |
 רשי תוינכדע רודיב-תושדח -  רתאב |
 10 -ה ןחבמ) סיירודיב םיקחשמ ,דווילוהמ |

 ,ט'צ ,תויוליכר ,(המגודל ,דלפנייס לש 1

 הווהמ רנואה ,ימעטל .דועו םייח סירודיש 1
 סוחתב רושקה אשונ לכל החיתפ תדוקנ

 .טנרטניאב רודיבהו הקיסומה ,עונלוקה

 * * * * * :ןויצ

 "קוביד" םירפסה תונח

 טנרטניאב הלודגה תילארשיה םירפסה תונח

 ינקירמאה םירפסה קנע םע ףותישב המקוה

 ףלא 20-כ אוצמל ולכות ייקובידייב ."ןוזמא"

 חטבואמ תרש ,תירבעב הלעמו םירפס

 , (ןופלטב ןימזהל םג רשפא) תונמזהל |
 סיפטוש םינוכדע ,םירפס לע תורוקיבו תוצלמה

 .תולזוהו תוחנה יעצבמו ינורטקלא ראודב

 .!רפסה סע וניא רבכ לארשי םעש רמא ימ

 + * א א א :ןויצ

 .דועו תוישומיש

 שש"

 56 | םנקיסוימ
 6 הקיסומ רתא אוה טנקיסוימ

 ה הז בלשב עיצמה ,שדח ילארשי

 שיש תילאוטריו הקיסומ תונח

 בר ןווגמב םיקסיד 5000 הב
 םיילארשיה םיקסידה לכ)
 | ה ד גאמו (םייזעול םיקסיד רפסמו

 א כ | 10,000-מ רתוי לע עדימ ליכמה
 . .סיריש 120,000-ו סינמא

 תושדחל רודמ שי  רתאב

 חולו םינמא יפד ,תוילקיסומ

 .אוה רתאה .יצרא ללכ תועפוה
 ! איה השילגהו תכרובמ המזוי
 .םה רשאב טנרטניאה ישלוגו הקיסומה .יבבוח לכל .הבוח

 מישו ג מגנט ומי אשמה | ישבה ששב

 | א א * א * :ןויצ
 --\לוצרא .חרט5ו6ח64.60.1! :תבותכ

 זרא לש רתאה
 עדימ +ציפהל איה ייזרא לש רתאה" תרטמ

 לכ לעו הרמוח לע ,טנרטניא לע ,תונכות לע
 והשלכ ןפואב רשקתמה רחא אשונ

 .רתאה .טנרטניאה ישלוג ברקב םיבשחמל

 ישלוג לכל דעוימ ,םעט בוטב בצועמה

 ךובנהו ליחתמה שלוגהמ לחה ,טנרטניאה

 רתאה .הסונמהו החמומה שלוגל דעו

 שופיח עצבל ןתינ ובו תוירוגטקל קלוחמ

 . .םכח

 םיחרפה תצעומ

 , ור | פיט םיזראו עוחומכ תש ו הרסונ
 ידכ םילרגכ 2300 -ָכ | ליר ידי ד \
 רט הפנו 118 ₪

 דא יא י* :|ויצ

 :תבותכ =
 לעופש ילארשי ףוג איה םיחרפה תצעומ
 אוציימ 95%-כ וכותב דגאמו '61-יתנשמ
 | רתאב .לארשיב יונה יחמצו םיחרפה

 < לע ,םיחרפ יגוס לע עדימ אוצמל ולכות
 תוצע ,לכדגמל עדימ ,הצעומב םינוש םיפגא

 תא הריכזומ רתאח לש הרזומה ותבותכ
 ינש ןיב רשק ןיא ךא ,אפ]-ה/רתא תבותכ
 (...יתאצמ אל ינא ,תוחפל) וללה סירתאה
 .ידמל ינוחרפ רתאה ,הּומ +וח
 א א א לא :ןויצ
 ד ה ה שנ יפיויבר ₪ האדומה למה ן :תבותכ

 8-5 כ ב 5 -
 ף-תא אמה ער) ה טדוהמ פפק רז 54278 896 ואב \



 ריפכ לש רתאה
 ןג תמרמ יפרג בצעמ אוה ןמציו ריפכ

 תא וב גיצמ ריפכ .רתא חותפל טילחהש

 סוחתב ,הידמיטלומה םסוחתב ויתודובע

 רתאב .םירתאה בוביע סוחתבו יפרגה

 רוחבה תודוא עדימ אוצמל םג ולכות

 ריפכש סירתאל סיקניל המכו המכו ומצע

 .םיניינעמ סתוא אצומ

 * * * :ןויצ

 :תבותכ

 \ש/צ/ו סטו .:וס.ן]/א[רז

 ןח 45 חו ₪ "=
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 רוציקב
 םירופיסה לכ תא ואיצותש ןמזה עיגה

 ןחלושה תריגממ םעפ יא םתבתכש םירצקה

 ןמו רבכ קבא הלעמ יכה ואלבש ,םכלש

 ןיינועמ יירוציקביי רתאהש ינפמ תאז .בר

 ףא ךא ,םתבתכש םירצק םירופיס םסרפל

 םסרפל - רואל םאיצוהל סתיכז אל סעפ

 םישדח םירופיסל רודמ רתאב שי .םתוא

 .סינשיה םירופיסה לכ תא ליכמה ןויכראו

 * א א :ןויצ

 :תבותכ

 התו 65 .וס] .60 .11/18165/1ח06א 3 הומה |

 ו
 שר- [1%= רה [10משושר: |1-2%=- 1 ל

 הוווב ווב
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 רו רוה ו מ ₪ וע (זב
 [- .הי-]

 תשורב "םירודיס" םישוע

 םילעופה קנב

 יחרזמה קנב

 טנוקסיד קנבלט

 ןושארה ימואל-ןיבה קנבה

 ימואל קנב

 תוחפט קנב

 ימואל חוטיב

 הסנכה סמ

 רישי חוטיב

 םיחטבמ

 ןויצ חוטיב

 101. לש תוינקה רתא

 89816תולנקה רתא

 וכנרפוס

 ןוזמ יחולשמ

 בכר תרכשה - סיוא

 םסירמיצ

 ןד ןולמב רדח

 םיחרפ תנמוה

 תוגספ ןוכמי

 הציפ ילאב

 לרפ יטויד

 סקופ לש םלועה
 תורדסהמ המכ לש רצויה תיבו הלועמה היזיוולטה תשר לש קילדמ טושפ רתא
 רתויב תובוטהו רתויב | תוירלופופה
 ,"ןוספמיס תחפשמ"י :לשמל | ,היזיוולטב
 .דועו "הלפאב םיקית" ,ייסיילכ זורלמיי

 לכ לע רמוח רתאב אורקל רשפא ,ןבומכ

 לעו הרדסה ירצוי לע ,תורדסהמ תחא
 דועש המ ,לבא .הב םיקחשמה סינקחשה
 רוזאל תורישי ץורל אוה ץלמומ רתוו
 .הבוח - הייפצה .רתאה לש םיקחשמה

 דא דא א * יא :|) ב

 עורו .[סאוא סה .60 :תבותכ

 עו טה אב קס ]ור 601

 ישעי .תר\ קרו 60 11

 שואו (0אטט הא .60.1]
 \עווש 1101 .60 1]

 יעועוא .סגת 16 תו .

 יט .(61 01.60 .1]
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 ירי

 והר ==, "ד

 הב ינז ואב שדה

 תונח הווהמה שדח רתא - טנקיזוימ

 לע ןכדועמ עדימ רגאמו תילאוטריו

 סירוטילקתהו הקיסומה םוחתב השענה

 ףדפדל םילוכי םסישלוגה .סלועבו ראב

 לע ,תושדח לע תיובעב עדימ לבקלו

 .םיעצבמ לעו תועפוה לע ,םיעוריא

 ,םירוטילקת 3000-כ הריכמל עיצמ רתאה

 ,תוילארשיה םיטילקתה תורבח לכמ

 סירוטילקתה בור םיעצומ גולטקבו

 .תימוקמ הספדהב סייזעולהו סיילארשיה

 עטקל ןיזאהל םישלוגל רשפאמ רתאה

 ךכ ,(הקד עברכ) רוטילקת לכ ךותמ רצק

 ןמ  טסשרתהל | םילוכ: סישמתשמהש

 וא ותוא שוכרל סא טילחהלו רוטילקתה

 .אל

 לש חותיפה ילכ תרזעב םקוה רתאה

 ףתושמ םסזימ אוהו ,הנכות תוישעת קייגמ
 ,"טקרייד הידמ" לש

 .ינצינ ריאיו
 "יבהו טנרטניא"

 יידלרוו טנרטניא" | תכורעת תרגסמב

 תרבח הפשחה | ,קרו-ונב | הכרענש
 תא הנושארל (0) יידראקפ-טלויה"

 התואש ,הלש תידיתעה היגטרטסאה

 יתוריש תא סותרל התרטמו ,בורקב גיהנת 1

 .היתונורתפ ןווגמ לכב םבלשלו טנרטניאה 13

 1998 יאס ,ףיכו םיבשחמ - -

 ג

4 7% 

 זק תרבח דקמתת ,הנוזח תא שממל ידכ

 :םייצכרמ םסימוחת העבראב

 תיתשת תמקה] - שא(6ת660 [ת(סזקפ6

 לע תסטסובמה ,עדימ תוכרעמל המצוע תבר

 .טנרטניאה לעו רזובמו חותפ בושחמ

 שחוא-ו אד תוכרעמ לולכת וז תיתשת

 תיתשתה ססבתת ,ףסונב .םירשג ןהיניבו

 ,קוחרמ לק לוהינל םינתינה 0 יכרעמ לע

 .50% לש רועישב תולעבה תויולע תא וליזויש

 הנכות ירצומ לש בחר ןווגמ - 5

 וכפהיו תונוש הרמוח תוכרעמ לע וצוריש

 .לוהינל הלקו החוטבל תיתשתה תא

 רגהל תוחוקלה לע ולקי וללה תונכותה

 טנרטניאל םופקסעה םהיכילהת תא

 :ומכ סימוחתב הכפהמל ומרתיו תוריהמב

 .קווישו תינורטקלא תולייומ

 1? | תנכות תרשפאמ |,המגודל ,ךכ

 תא תונשל ןוגרא לכל 6 ההַטטחפזח6
 לכ אלל - תוריהמב םויקסעה ויכילהת

 סיכילהתל םסירושקה םימושייב יוניש

 סג ועיתסי וללה םימוחתה .וללה

 תוילטיגיד [חופשוח< | תויגולונכטב

 .תורזובמ הספדה תרוטקטיכראו

 קושב הקוזח | תוחכונ - 2-00 ת5הוסז

 לש םיכוצה לע הנעתש יתיב-יאנועמקה

 הז ךרוצל .םינטק םיקסע לשו תוחפשמ

 םירצומ לש בחר ןווגמ תחתפמ הרבחה

 תוילטיגיד םוליצ תוכרעמ סהיניבו םישדח

 סיבלושמ סירישכמ ,תויתיב

 סיבשהחמו | תוספדמ | ,([ט]וו(טה6₪ס0הה])

 ךרוצל) םיישיא טמופסכ ירישכמו םייתיב

 .(סימכח סיסיטרכב ילאוטריו ייףסכיי תניעט

 םימולשת לש שדח םלוע - ₪06

 חתופמה ינורטקלא רחסמ/םיינורטקלא

 הליבומה ,צ6ו!סחט תבה תרבח תועצמאב

 סולשת תונורתפ ןתמ סוחתב תימלועה

 .טנרטניאה ךרד םיינורטקלא

 ןוניג תוצע תמסרפמ הפי לארשיל הצעומה
 ינורטקלאה ןיזגמב ,יייל הניגיי  רודמב

 .שדוח לכב ןכדעתיש - ייתיבליי - שדחה

 יטומ סונורגאה בותכי רודמל רמוחה תא

 ּ .יול

, 

1 
 ./ ן

 :םירודמה וללכיי י'תיבליי ןיזגמב

 ,סימיעטו םילק םינוכתמ) יילשבתמ המ"

 2ע רומשנ דציכ) "הקוריה הניפה"

 (הב סייח ונאש הביבסה

 (ןיילדנ יניינעב עדימ) יייל יתיביי

 (תיבה קשמ לוהינ לע) ייסעדייובהמ תוצע"

 לש תומולתה תיכ
 סטייג לוב

2 8 

 טילוחיח לע

 םיימעמ-דח

 םיסדות דחמנ קוסע1 "הקוויה תקראו תרגפסב ה
 רח םררתרו = הביכסה וכול רוינ םרקדפה =

 .םייסע | <
 ול ףווד םיישע ק-רה םילותרחב טימרשה להתש =
0 -- . 

 אוחבש הניגב לפטל דציכ) "יל הנוגיי

 (תינבש סיביצעבו
 (םילק םיצופישל תוצע) ייךתיב ץפשיי
 יריכשמלו ירכושל םיפיט) ייריכשהל הריד"

 (תוריד
 תוליעיו תוחיטב ,ןוגימ לע) ייגג תרוקיי
 .(רצחבו תיבב

 :ןיזגמה תבותכ

 "תויגולונכט טנסקאיי
 יעשפב המחולל הדיחי

 רחא תוקחתהלו בוקעל ירקיעה הדיקפתש
 תא דומלל ,םלועה יבחר ככמ םירקאה
 תאו הצירפ תונויסינ תולגל ,םתלועפ יכרד
 .םהילע חוודלו ,ושמתשה םהבש םילכה

 תרבח
 המיקה

 תימלועה
 ,בשחמ

- 



 בטיה םירועמ וזה תדחוימה הדיחיה ישנא

 עדימל סיעיגמו סירקאהה תייליהקב

 תעינמב סהל רזועש ,אשונב ינכדע

 .תמ+ ןמזב סיגירח םיעוריא

 םיקיפמ ,הדיחיה ישנא םירבוצש עדיה ןמ

 גורדשו סידחוימ םילכ טנסקאב סיחתפמו

 םלוה הנעמ ונתייש ,םימייק) סירצומ

 .תוידיתע תויעבל יתימאו

 בנגל תארוק הצריפ
 = = ה | הרה ה רהש הוה ה הל רש שא | תועש המעמ רשה 2 ₪20 הם 21 0-2 2-2

 םינשחמ תחטבא |קסמוק" תרבח

 רקחמ הלא סימיב המייס ייעדימ תוכרעמו

 בצמה תא קדבש ,לארשיב ןושאר רדוסמ

 לש גצוימ םגדמב עדימה תחטבא לש

 ,קשמב סינושה םירזגמב סינוגרא תורשע

 .םינכוממ סילכ תצרה ידי לע

 ןניא  רקחמה ןמ ולבקתנש תואצותה

 76%-ב יכ ,רבתסמ :ללכב תודדועמ

 הגרדב תוצרפ ואצמנ וקדבנש סינוגראהמ

 13%-ב | .עדימה תוכרעמב הרומח

 ,תינוניב המרב תוצרפ ואצמנ םינוגראהמ

 .תולק תוצרפ ואצמנ םינוגראה ראשבו

 ןפואב ןגומ היה אל םינוגראה ןמ דחא ףא
 .אלמ

 רקחמה תקלחמ שאר ,יספלא איג יפל

 תולועפפה ברמ | ,"קסמוק" | תרבחב

 ןורחאה תוצירפה לג תרגסמב ועצבתהש

 סמש םג ורשקנ ןהיניב) בייהראבו ראב

 ,(םיפסונ םירכומ םיצרופו יירזיילנא"ה לש

 תועודי : ןוחטיב תוצרפ לע וססבתה

 עונמל היה רשפא .םישדוח הזמ תורכומו

 סינוגהאה | וליא ,תוצרפה לכ תא

 הנגהה דרשמ תוברל ,ופקתוהש

 אולמ תא םישידקמ ויה ,ינקירמאה

 סוחתב שחרתמל תשרדנה בלה תמושת

 .עדומה תחטבא

 הרזחמ :ענמיהל תוחוטבה םיכרדה תחא

 תוקידב עוציב הניה ,ההז תופיקת לג לע

 לש עדי תובלשמה ,תונכוממ הרידח

 ןכוממ  ילכב שומישו םיחמומ תצובק

 לכ תא ףיקמ ןפואב קורסל לגוסמה

 .םויכ תועודוה ןוחטיבה תוצרפ

 תומוד צראב השענש רקחמה תואצות

 םוחתב םלועב ושענש םירקחמ תואצותל

 בור ןאכ םג יכ חוכומש המ הזה

 הז יליי לש השיגב םיטקונ ןיידע םילהנמה

 .ייהרקי אל

 -- שק 4

 לג 7 דדוע

 ויה מה טיבכה

 8 ולוכ שדקומה ,שדח רתא

 ךנחנ ,שטק דדוע ,חיטבמה ילארשיה

 וב 'שיו ,[טסושגע תרבח תשר לע הנורחאל

 תונוש תונומתו יאטרופסה לע בר עדימ

 .ולש

 לע תיעוצקמ הריקס רתאב אוצמל ןתינ

 דעו ותודלי ימימ ,דדוע לש הריירקה

 יעטק | ,םינותנו תוקיטסיטטס | ,םויה

 ישיא ןולאשו םיישיא םיטרפ ,תונותיע

 ,םייעוצקמ םיפיט ,וילע בישה אוהש

 .דועו הדרוהל תונומתו םיצבק

 :רתאה תבותכ
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 | יתרוטקת רתא

 2 זרכמב התכז 0 תרבח

 טנרטנואה רתא תמקהל תרושקתה דרשמ

 עדומ רתא ורובע הנבת איהו ,דרשמה לש

 :תא ןה תרשיש ,תשרה יבג לע ימאניד

 תרושקת +ורעכ רוביצה תא ןהו דרשמה

 .עדימ תצפהל ליעי יריכיס וד

 רותבש ,תואירבה דרשמל לודג דעצ והז

 ןיינועמ צראב תרושקתה םוחתב רוטלוגר

 אולמב יתרושקתו רוביצל ףוקש תויהל

 .הלמה :ןבומ

 ירגאמב שומישה תולקו רתאל תושיגנה
 םיתורישה תא ורפשי ,וב ועופויש עדומה

 רוביצל וקפסיו עיצמ תרושקתה !דרשמש
 יומכ ,בושח עדימל הריהמו הלק השינ

 ,תרושקתה תקיקח ,דרשמה תוירחא ימוחת

 תונוישר ילעב תמישר ,םיספטו םילהנ

 .בייויכו קזב תורישל

 להנל תרושקתה דרשמל רשפאי רתאה

 ותוא תרשלו רוביצה םע ידימת חיש-וד

 ולכוי םישמתשמה .תוריהמבו תוליעיב

 ,םהל סייטנוולרה םינוש םיספט דירוהל

 דרשמה רבוד תועדוה רתאב ומסרפתי

 .ףוצר ןפואב ןכדועי וב אצמנה עדימהו

 תוניינעמ תוריקס רתאה ליכי ,ףסונב

 אוהש ,םלועבו ראב תרושקתה םסוחתמ

 .סויכ רתויב "םימחייה םימוחתה דחא

 חותיפ ילככ קי'גמב הרחב למשחה תרבח
 .יירוביצה תונולת ביצנ" רתא תמקהל

 | רוביצה תונולת תטילקל הנכותה תכרעמ

 תועצמאב החתופו טנרטניאה תביבסב תדבוע

 .ןאד תונולה תביב שב זהו תות 6

 לש ישארה רתאהמ קלחכ תדבוע תכרעמה

 תונפל חרזאל תרשפאמו ,למשהה תרבח

 ,הלעב ןורתפל השקכב ביצנל תורישי

 ,ביצנה לש הדובעה ךרד לע עדימ תלבקל

 תרבח לש תורישה תנמא לע עדימ

 לש יטטיטטס טוריפ ןכו ,למשחה

 .ולבקתהש תונולתה

 יעונמ השימח ליבקמב הליעפמ תכרעמה

 הכוגת ינמז רשפאחל הרטמב ,קייגמ

 תכרעמ החתופ ,ףסונב .חוקלל סיריהמ

 תרשפאמה | ,אוהקוט ח16056-כ

 לעמ תונולתב לפטל רוביצה תונולת ביצנל

 ."ןפדפד" תועצמאב ,ו/ םמ-ה יבג

 :למפשחה תרבח לש רתאה תבותכ
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 רינ ןורוד
 ססובמה םכחותמ הלועפ קחשמ
 .םיבכוכה תמחלמ תייגולירט לע

.0 
 םינוטפמיסה

 תיזג איג |
 הקתפרהב בלושמו ילאוטריו לויט

 תרייוצמה יידלינגנירפס"" ריעב
 .ןוספמיס תחפשמ הרג הב

.1 
) 050 

 רחש יבוק
 הקיטסיגולו היגטרטסא קחשמ
 םישרדנ םתא ובש רומוה אלמ
 רוביצ ינבמו םיתב .תונבפ
 .סםירחתמל עירפהלו

 או
 ירדנפלא ריפכ

 .,תמא-ןמזב-היגטרטסא קחשמ שמ |
 רחא המישמ רובעל סכילע
 !ה תא ליצהל ןויסינב המישמ

.%6 
4% 

 רינ ןורוד \
 ₪ םלועל סנכה םיהדמ הקתפרה קחשמ |

 | הארנ אוהש יפכ וניא רבד סוש וב
 .הליחתב

64 
 זהו לבוי תא לאש
 ירדנפלא ריפכ | גרבנזור לבוו
 קחשמ \ האיבמש העובקה הניבה
 תמא-ןמזב-היגטרטסא לכב עקתנש ימל תוצע
 השק ,שדח .אוהש קחשמ

 .דחוימב חילצמו |

4 
0 

 פפא יאוכ ,ףיכו םיבשחס הרשה

 ..4יפתשא קרוס /6 ויטישמאא

 ,0י0ָכי ישוק
 סינקחשל םיפיטו תורוקיב לש השודג הנמ ומעו ,יאמ שדוח ןויליג

 רפטמ לע הריקס אוצמל ולכות שדוחה ףיכחשמ רודמב .םישקתמ

 ועיגה וישכע קר ךא ,םישדוח המכ םיפדמה לע םסיאצמנ רבכש סירתוכ

 ריכזהלו בשחמה יקחשמ תורבח לא תונפל ילוא םוקמה הזו .תכרעמה לא

 גפש ינפל תצק םיקחשמה לע אורקל םיצור ויה םירקיה וניארוקש ןהל

 זתורוקיב תצקמ םסידחופ !הרק המ ...םפקות

 הקיפוג לש ןוויכל תמדקתמו תכלוה םיקחשמה םסלועב המגמה

 סא .קושב םימייקה םינושה םיציאמב תכמותש וזכ דחוימבו ,תידממ-תלת

 סה קושל םינושארה םייפרגה םיציאמה תאצל ולחה קרשכ ,הנש ינפל

 הנורחאה הנשבש ירה 0086 חהסונ הלועפ יקחשמל רקיעב ודעונ

 אוה אזעוו) היגטרטסא יקחשמל ,םירוטלומיסל בחרתה סהב שומישה

 היהיש הקתפרה קחשמ תחתפמ 1.טסה84\ 85 תרבח םויכו ,(םהמ דחא קר

 הכורב איה המזויה .םיציאמ ךמות ידממ-תלת יפרג עונמ לע ססובמ

 .המל ןיבמ הזכ ציאמ םע בשחמ לע צר קחשמ הארש םכמ ימו ,רתויב

 ,הלא םיסיטרכב הכימת סע קושל סיאצוי םיקחשמ רתויו רתויש ןוויכ

 שממ הלא סישדוחב .תוינכרצ תוצלמה המכ ףיסוהל םוקמה הו ילוא

 תרבח לש םישדחה סידבעמה םע סיסיטרכ קושל תאצל םיליחתמ

 דבעמה סע סיציאמה לש סהיריחמו - צססשסס 2-ה ידבעמ - 3םסוא

 דחא תא שוכרל םיאתמ ןמז הז .תוריהמב סיחנוצ ןושארה ו 0

 הלאכ םיסטיטרכ גישהל ןתינ) הזה דבעמה תא םיללוכש סיטיטרכה

 .שדחה רודהמ בשחמ יקחשממ תוניהלו ,(חייש 600-500 -כ לש ריחמב

 - סישדח סיציאמש ןבומכ ,רתוי םילודג םימוכס םסהל שיש סכמ הלאל

 יסיטרכ ןיב םייתועמשמ םירופיש :בל םישל יאדכש אלא ,סיצלמומ

 .2 םויטנפ דבעמ ילעב סיבשחמב קר םישגרומ 00600 1-ל 700000 2-ה

 תא עיקשהל וצרתו ןכתיי ,הזכ דבעמ סהל שיש םסכמ הלא ,ןכנל

 סע בשחמ ןיידע סכתושרב םא ךא ,רתוי קזח ויאמ רובע םימוכסה

 גורדשב ףסכה תא עיקשהל אלמומ ,(רחא וא אזא1א) ליגר םויטנפ דבעמ

 .שידח תחפ ץיאמ תשיכרבו דבעמה

 םיקחשמ ינש קדב ירדנפלא ריפכ ,רקיה ונבתכ :ןויליגה ןכותל ,תעכו

 תמא-ןמזב היגטרטסא קחשמ ,א[צדח אוה ןושארה .שדוחה םינייוצמ

 ולוכ רנאיזה תא חקולו ,ללכושמ יפרג עונמב שומיש השועש ,שידח

 אוה םג ,!חטנטגווספ אוה ריפכ רקסש ינשה קחשמה .הלעמ תחא הגרדמ

 אל סםיחבש .תורות יפל היגטרטסא סעפהש אלא ,היגטרטסא קחשמ

 .םתוא קודבל הוושו ,ולאה םירתוכל ריפכ קלח םיטעמ

 ,יביטקארטניא רתוכ שדוחה רקס ,ונלש רענה ךרועה ,תיזג איג

 סגו .יוחוה| 5קחתפ1ו66 :וכירעי יאדווב םכיניבש סינוספמיסה יבבוחש

 .רמול תובוט םילימ המכ ויה ול
 "הירפמיאה יללציי קחשמה תא שדוחה יתרקס ינא ,ףוסבלו

 ,םיבכוכה-תמחלמ-ססובמ-הלועפ-קחשמ דוע ,(50360ו%5 01 1ת6 חוקוזט)
 סעטש בוש יתיליגו ,אוטטח אוה אולה ,אזץצו לש רבודמה ךשמהה תאו

 ...בשחמה יקחשמ םוחתב םג להקה םעטמ הנוש תרוקיבה

 ןאכ ונתחמשלו ,גרבנזור לבוי לש ורודמ רדענ אל שדוחה םג ,ליגרכ

 רתונ אלש ,םיארוקה םכמ תולאש הברה ךכ-לכ ויה םעפה ,תכרעמב

 וסכל תונעל םיפידעמ ונחנא יכ !ונתחמשל המל .םירחאה םיומרל םוקמ

 .לנומלא להקל םיזמר םסרפל םוקמב ,םכתא תודורטמש תולאש לע
 .המיענ האירק
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 רינ ןורוד

 קול תא חוצרל םמוז רוזיפק ךיפנה

 ןיב אוה תוועהרתהה אז .רקווייקס

 לע ובווע"-ל "ת'נוע הנמ ה'רבומ'אה"

 ,ךתוא תרכוש האיל הכיפנה ."ייד'גה

 ידכ ,יאמצע ברח-ריכש ,רארנר ועאד

 ךיסנה לש הלכועה וחמ'זמ חא ענמתש

 אוצקה] ולופ ןואה תא ביועהל הסנחו

 ...םויאה הבא'ג לש וידימ [םחבב

 ודנטנינ תלוסנוקל 50300 בתכנ ,רוקמב
 סתסינכו הלודגה ותחלצהש אלא .6

 דממ-תלת יציאמ לש קושל תיביסאמה

 6 ססא לש טספי'צ סע הלא רקיעב)
 רפסמ ןוקית ךות ,ק6-ל ותרמהל האיבה

 לכב .םדוקה טמרופב תומייק ויהש תויעב

 הלאו ,ההו ראשנ קחשמה ףוג ,הרקמ

 ותוא ובהאי ,ודנטנינב ותוא ובהאש סכמ

 יעטקש סושמ רקיעב ,ק6-ה לע רתוי דוע
 ורצונ ,תומישמה ןיב סירשקמה ואדיווה

 דוגינב ,תממהמ בשחמ תייצמינאב שדחמ

 ידמל העורגהו תריוצמה | היצמינאל

 ,.םדוקה ולוגלגב קחשמה תא הנייפאש

 ,םיישאר םיבלש הרשעמ בכרומ קחשמה
 ,תבכרומה ,תישאר המישמ אוה בלש לכו
 ששב .םיקלח המכמ | ,ןוכ) סתשחינ
 בבותסמ ונלש רוביגה תוישארה תומישמהמ

 ,הלועפ יקחשמ דואמ תוריכזמ ןהו ,לגרב
 עברא ךותמ .םירחאו 166| אחופהז[ ומכ
 ,תורתונה .תומישמה =
 סיטמ סכלש ןמאנה טובורה סהבש ,ללח =

 תוברק ןה םייתש

 תכאלמ תא סכל ריאשמו ,תיללחה תא [
 ,סכביבס םיקרושה 'זוט תוקמושמ-ה ץוצופ =
 = .ןושארה טרסב רקווילקס קול ומכ קוידב ן

 .בכוכה לע | תשחרתמה ,תחא חמישמ דוע +
 םישרדנ סתא הבו ,01000) טוה אופקה 8 |
 ו ללחה תפחו תא ל

 37-77 גוסמ םינוכילה צצופלו ("תינש הכמ

 .סיררומה-סיסב לא םיברקתמש הקירס ייטובורו

 תחא ,יתעדלו ,הנושארה המישמה יהוז

 לש ןויערה הפי דחוימב .רתויב תובוטה
 סירוי םתאש ,לבחהו (4גתטססת) לצלצה

 םירשוק | ,םינוכילהה ילגר לע סתוא

 צוציפבו הטבחב םילפונ םתוא םיאורו
 ףדרמ אוה ןורחאה המישמה גוס .אלפנ

 למנה ריע לש היתובוחרב ינבצעו ריהמ

 -עונפוא לע םיבוכר םתאשכ ,ילסייא-סומ
 .יילידיגה לש ובושייב הארנש גוסהמ ףחר
 ...ףוריטב הריהמו ןיטולחל הקילדמ המישמ

 ,תומישמה לכב

 ה + | 2 | ..,םוהתל לוניל רלבמ

 :,ללחה תוברקל .טרפ
  טבמ תודוקנ שולש ןיב רוחבל ולכות
 = ףוגמ ,(₪ט66 לייטס) ןושאר ףוגמ :תונוש
 >?) . ,אוהש .קע-טבממו (זסחט לייטס) ישילש

 סר םיקוצמ לע הכולהל דחוימב לועי =

 תחא לכל םידרפנ סינויצ ןאכ ןתא אל
 הקיפרגהש ,הרצקב ןייצא ךא ,תוירוגטקהמ
 .דואמ הקלחו הפי איה

 םיבשחמל קרו ךא דעוימ 5הפ05

 םיצוציפה .דממ-תלת ויאמב סידיוצמה

 יפרגה עונמה ,לוכה ךסב לבא ,םימישרמ

 םיטקפא ללוכ וןכאו ידמל טושפ

 םיפי לוקספהו דנואסה םג .םידחוימ

 לש סימישרמ םיטקפא םסיללוכו ,דואמ

 רשייה המוגד הקיסומו הפועתו תוירי

 תירקיעה היעבה .ירוקמה לוקספה ךותמ

 קחשמב ומכש הדבועה איה קחשמב

 רומשל תורשפא ןיא ,ודנטנינב ירוקמה

 ךפוהש רבד ,בלש עצמאב קחשמה תא

 היינש קוידב סיגרהנ סא דחוימב קיעמל

 .דחוימב ךורא בלש לש ופוס ינפל תחא

 םיטיצ  תמישר אוצמל ןתינש לזמ

 ...םיבלשה ןיב גלדל רשפאש ךכ ,טנרטניאב

 אלמו הפי ,בוט קחשמ :דחא טפשמב

 ודנטנינהמ ותא איבהש לבחו ,הלועפ

 וישכע ולביקש סכמ הלא ...תונורסח המכ

 הב +יוושהל םיתמו שדחה ציאמה תא

 אלצוהלו הזה רתוכה תא תונקל םילוכי

 .סילניעה תא הירבחל

 יח חוו ה

 סח300ו5 0[ 18 =חוקוזו6 :םש

 דייקרא / הלוטפ :החפשמ םש

 |. 045215 :באה םש

 הידמיטלומ יצרא דה :יצראב החפשוכ

 | 3808 43583ע|1 :םיח

 ,ער-אל הארנ ,ןיוצס עטשנ :תונורחי

 .דואס ןווגס ,ןעקאב סומע'

 . הסס-תלת ץיאס בייחס :תוגורסח
 בלש עצסאב םיקחשמ רומשל רשפא יא

 ורהמ רמגו

 10 חצו 0 ותכרעמ תושיה |
 / םוי ב
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 .ופא לש הלנמג | .

 18 .לירפא ,ףיכו ו םי --

 םינוטפמ'סהה

 תיזג איג

 !םה רשאב ''ןוספמיט תחפשמ"' ?בבוח לכל

 ,ןיררוע אלל ,איה 'ןוספוכס תורפועמ"

 .םלועה יבחרב החלצהל התכז איהו

 ללכב םיפוצ סניאש םישנא שי  ,םנמא
 ."ןוספמיס תחפשמיי הרדסב
 ,תמיוסמ תוקידאבו ,הב םיפוצ ןכ םיבר ךא
 תוחידבה לכ תא םיניבמ םלוכ אלש תורמל

 תובר םימעפ הצוענ ךכל הביסה .הרדסבש
 תוחידבש הדבועבו ,לקולקה ירבעה סוגרתב

 ,תינקירמא תוילטנמ לעב להקל תונופ תובר
 .וניבהל תנמ לע ,ותווחל שיש רבד

 יביטקארטניא רצומ אוה יוחטהו חח

 ךורעל ונ> רשפאמש ,תסא [חושזגטטצ6 תיבמ

 דליפגנירפס ריעב ,ידממ תלת ,ילאוטריו רויס

 םשב סירעה 13 ןיבמ וזיא לע חוטב יניא)

 רבודמ ,ב"הראב תומייקה דליפגנירפס

 .(תיאליטרע ריעב הארנכ ...הרדסב
 קחשמ סג רויסב בלשל ןויסינ הפ שי

 ,שממ לש טסווק וניא הז ךא ,הקתפרה

 לככ תובורמ תומישמ עוציב רתוי אלא

 היצמינאה יעטקב | הייפצ | ,רשפאה

 ,הרדסה לע םיססובמה םייטסירומוהה

 סידחוימ סיפלק שופיח סג ךכ ידכ ךותו

 .(רפסמב 7%4)

 םהו ,ףוסאל ןתינש םיפסונ םיצפח סנשי
 .סנכיהל ,קחשמב םדקתהל ונל םירזוע

 סיפסונ תומוקמל .םיפלקה תא אוצמלו

 ,.םיפסכנ הכ ונא סהילאש

 לש ןווגמ םג ונשי הקתפרהה ןמ דבל

 :ןוגכ ,תועשעשמ תויוליעפ
 ואידיווה תייקחשמבש תונוכמב קחשל
 .תוסנל וא ,ידגאה ףורגאה קחשמ ומכ)
 לש היפ ךותל תועבטמ עולקלו
 .(ןצילה יייטסארקי" תבוב

 ייישיווקס" תותש

- - 
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 ,קחשמה ןמזב הלבגה ןיא

 תוואכ בבותסהל סילוכי ונאו

 היצמינאה יעטקמ תונהילו ונשפנ

 .םיקיחצמה

 :םהב רקבל לנונש םירתאה תורשע ןיב
 ןוספמיס תחפשמ לש התיב

 סרדנלפ תחפשמ - םינכשה לש םתיב

 ואדיווה תייקחשמ

 (אצוא-=-א[הח) ופא לש תלוכמה

 ומ לש הדעסמה

 דבוע רמוה ובש לקעפמה

 .דועו

 ובש | ,(כססחו לקשמ לע) ייסוופאיי קחשל

 סיריעצ םיניירבע ינימ לכ לסחל שי

 עולקל וא ,תלוכמה תא ךלכלל םיאבש
 "בוב רצועה" לש ותנומת לע הרטמל

 לש הקטגורה תועצמאב (51606500וא 00)

 .טראב

 .תויוליעפ הנהכו הנהכ דועו

 המרב איה ,תרכומהו הביבחה היצמינאה

 .ללכב הער הניא , א₪6:-ה תקיסומו ההובג

 סוגדה לוקה תוכיא ,םלוא

 .טעמ תבזכאמ אקווד

 ונהיי םינוספמיס יבבוח ,םוכיסל

 ךא ,(םיוסמ לובג דע) הז רצוממ

 יוילע ועגתשי "ןוספמיס ירוכמיי

 - בר םייח ךרוא הזה קחשמל

 .ךרפמ דע וליפא ,דואמ ךורא אוה

 ן=שקהו עבצהי אוה קחשמה קשממ
 מ רבכעה ןמס רשאכ ,(יסוח( = (21ו0%)
 :ותרוצ תא

 .תושעל המ ןיאש עמשמ - סודא אח
 .העבצהה ןוויכל תכלל ןתינ - בוהצ ץח
 ,ןאכ תושעל המ שי - העיבצמ די
 .ורמשלו הו ץפח תחקל ןתינ - החותפ די
 םייחה ךרוא ,םיקחשמש הלא תניחבמ .יוכו

 בצמו הרדסל סתורכמתה תזימב יולת |
 .סהלש סיבצעה

- 1 

 וויי

 ו"

 4 ד |[ / 1 7 1
2 

 ב

8 

 דו

 לכ תא תוארל לכונ היצמינאה יעטק ןיב
 !ןפוב תולומדה
 (.ןהמ תחא לע ול ףאו וחספ אל)
 לע סיבכורה | ,סריתימס .ורזועו סנרב רמ

 היתויחא) יטבו המלס | ,םיונפוא
 וואהלימ ,(יגראמ לש" תומואתה |

 רהו ל לש ןונ ה ורבח) |
 אה 7 ומה העא | |

 תירבעל תורפסה סוגרת - טלוב ןורסיח
 80%-מ - רתויל | םרוג
 ,דוביאל .תכלל .תוחידבהמ
 עדויש ימ לכ חכוויי הונו
 ואש ,תילגנאל ןתוא םגרתל
 = ןךה דציכ רענב האור אוה

 .ןוימטל תודרוי קיפ

 כ 2 7. ומכומ -"



 יפל) ךכל רתויב תישחומה המגודה

 תחתמ העיפומש תיבותכ איה (יתעד

 סיאור הבו ,הפיטעה לעש הנומתל

 ייתוינק השוע" רמוה תא

 בותיכהו ,ופא לש תלוכמב

 רמוהל ופרטצה" :רמוא

 הרובב אלמתמ אוה רשאכ

 ערפומ ךלמבו תפיוזמ

 יילוז-א-רפסב

 - !?וזייערפומ ךלמ"

 הנווכה !ךכ בשוח אל ינא

 אלמתמ רמוהש איה תירוקמה
 והמ עדוי וניאש ימ .167א/ 1ח8-ב

 איה הנווכהש תועטב ןיבהל לולע ,טזאצ

 ,השעמל ךא ,(רומג טוידיא) .16זא יוטיבל

 םישרדנ םתא ובש ,רומוה אלמ קחשמ והז

 םיתב תונבל ,תושדח תוקלח שוכרל

 הוברצ ב 1 תונבל ,םתוא ַחַלַכַאלו ,ןשועמ/רמושמ רשב לש גוס והו !טזאָצ
 ביבח אוהו ,סונבק קינקנ תצקמב ריכזמה
 תחוורל לע רקיעב) םינקירמאה לע דואמ
 .םהינימל "םירמוה"

 רחש יבוק

 ,הנושארה הסרגב ןיידע .פוממ(יוזע היה ול יתרכמתהש ןושארה בשחמה קחשמ
 לש תויעבה ןורתפב ,םירע ןונכתב האנה לש תועש קפסמ לבא ,דממ תלת אלל
 ,קחשמל שדח דממ הפיסוה 2000 תסרג .עבטה ינתיא לע תורבגתהבו םיבשותה
 .תוהובג ןה 5וחו0ווצ 3000-מ תויפיצה ,תעכו

 .ולאה תויפיצה שומימב תויגולונכט תויעב לשב בכעתמ קחשמה

 רחא אלפנ קחשמ אלא ,ויתורודל 5וחוסווץ וניא תאזה הבתכה אשונ ,לבא
 .6סח51תנט(סז - םירע תיינבבו ןונכתב קסועה

 תודסחנ דיסת אל ,'גראס לש תויחאה יטבו הסלס

 תיוות יפ .לע) הלעמו 13 יאליגל ףלמומ

 תומילאב שומישה לשב תאזו ,(ןרציה
 ,(תשרופמ .אל) .תזמורמ-תריואמ תימוק
 -ב4הרדסה תא םג תנייפאמש
 לע (₪0%0ונה וימויא ,המגודל
 וייחל ₪107 ינונפכטה דירטמה

 ,(טראב)

 תה 1998 יאס ,ףיכו םיבשחמ
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 ובש ,5וו₪018ע-ב ומכ אלש ,60ח5זתנסזסו -ב

 טרפ) הערפה אלל םכדבל םיאצמנ םתא

 קחשל ןתינ ןאכ ,(םייופצ-יתלב תוערואמל

 ביריל הערפהה .ללכב דעו סירחתמ 3 דגנכ

 םיסופיט לש ןווגמ ידי לע עצבתהל הלוכי

 :םיקפקופמ

 סיפרוטמ םסינציל ,םינעונפו ה תרובח ,םיפיה

 .דועו

 לש הבל-בלב שוטנ תיב תונבל רשפא

 תוחורל תתלו ,בירילה לש הרקויה תנוכש

 .הדובעה תא תושעל םיאפרה

 !תילילשה השיגה סע יד ךא

 תולהל ?דכ שרדנ המ
 - ?חלצומ ןלבק
 .סיצע תרסנמ תונבל שי ,תישאר

 בכרומה ,הדובע תווצ רוצינ ךכ ךרוצל

 ילברסב םילעופ השולשמו הדונע להנממ

 המידקו ,הרסנמל חטשה תא ןמסנ ,הדובע

 .הדובעל -

 םיתב תונבל לכונ הרסנמה תמלשה םע
 תמייתסמ הניא ונתדובע לבא .1 הגרדמ
 םיריידה תא ןכשל םג ונלע .היינבב

 לכמ דחא הנבמ תמלשה סע ,תעכ .םיתבב

 ןוטב לעפמ תונבל לכונ ,1 המרב גוס
 ,האלה ךכו ,2? המרב סיתב תיינב רשפאיש
 .5 המרב םיתב דע

 ונכיש התע הזש ,םיריידה ,טאל טאל לבא

 סיננולתמ ,ונינבש םישדחה םינבמב סתוא

 .ךומסה לעפמהמ קסופ יתלב שער לע

 םידחוימ םירזיבאל לעפמ הנבנ ,ךכ סםשל
 .םילופכ תונולח צג ובו

 יכ ,חולשמל גואדל ךירצ אל ּ
 םיריידה תא חולשל ןתינ

 .הרוחסה תא ףוסאל סמצע

 ופפ8 יאמ ,ףיכו םיבשחמ

 ,השדח רדג םג וצרי םיריידה ,ךשמהב
 טוהירו םיצע טעמו תיבה ירדח ץופיש
 .םינכשה חוריאל הני

 םיריידה תושירד יכ םכל הארנ םא

 אצופל ,תיבהמ םקלסל ןתינ ,תומזגומ

 .הצעומל סכנה תא רוכמל וא ותוא

 לא ,םיריידה תא קלסל םתרחב סא ,ורכי\

 .ןמז ךרואל שוטנ שוכרה תא וריאשת

 םייקנע םיקקמל סרוג תיבה סולכא-יא

 סירגה סינכשה לכל עירפהלו וב חתפתהל

 .הקלח התואב

 דגנכ תודדומתה אוה קחשמה יכ ונרמא

 ירוצי וא בשחמה ידי לע סילהונמ) םיבירי

 .(תשרל סירבוחמה שונא

 וא תובינגה תכמ דגנ ןנוגתהל לכונ דציכ

 ןיינב תא סיקנ הז ךרוצל - !דויצב הלכחה

 םירטוש תויהל סיטדק ןמאנו הרטשמה

 לכונ ,לידבהל .הנוכשל ביבסמ ולרטפיש

 סוקמ איהש תיקלטיא הדעשמ סיקהל

 סירטסגנגה .היפאמה ירבח לש שגפמה

 לע םהיתבמ םירייד קוליסטב רתויב םיליעי

 .הצעומה תוארוה יפ

 .הבר תובישח הנשי םירחאה רוביצה ינבמל

 יופירו החונמ סוקמכ שמשמ סילוחה-תיב

 .תואל אלל םידבועה םילעופל

 סםיבוט םירייד רצייל רשפאמ רפסה-תיב

 םיריידב םינבמה תא סלכאל ידכ) רתוי

 .(ההובג המרב

 יחטש לכ ןיב הקורי הניפ אוה קראפה

 .םיפופצה היינבה

 םינויצ

 הקיפרג

 לע הלעמלמ סיטיבמ ונא רשאכ !יפוי

 ילעב תא םיאור ונא ,ריעה ירוזא

 םיבבותסמ םיריידה תאו סידיקפתה

 םינושה םינבמה .רדהנ םיארנ םהו .ריעב

 היינבה ירתא ללוכ ,בר טוריפב םיראותמ

 .סימוגיפ תומרעו אע רדג םיפקומה

 דבלמ ,םיאור ונא תיבה ךותל הסינכב

 עטק םג ,םיריידהו תיבה בצמ לע סינותנה

 םיסעוכ םסהשכו ,םבצמ תא ראתמה ואדיו

 תא בטיה סיעמוש ,הובגה הרידה רכש לע
 .תוקעצה

 ךא וא א א א



 רשאכ ,תויומדה תבוגת ,היינבה תולוק

 םימרותו בטיה םיעמשנ ,ןתוא םירחוב

 אוה רתויב בושחה ,סלוא .הובגה ןויצל

 לוהינב סירזוע םיילוקה םיטקפאהש

 אל רייד לש ןורגה חוכחכ תולוק .ריעה

 ומכ ,היעבב לפטל דימ ונתוא הנפמ הצורמ

 םיבייחמה הפירשו צופצפ תולוק םג
 .תיבל םינוקית יאנכט תידימ חולשל
 +7% א א *

 לוקספ

 ובש תושחרתהה םוקמל םאתהב ,הנתשמ

 םרות ךככו ,עגו ותואב םיאצמנ ונא

 ןזואל המיענ הקיסומה .קחשמה תריוואל

 .הבוט תוכיאבו

 א > *

 תויקחטנמ
 .ימעטל ,הלד-תירבעב סירבסהה תרבוח

 לעו הנבמ לכ לע טרופמ רבסה הב רסח

 תלבט ןכו ,וב  תונשה | תוירשפאה

 תושירד" ןה המ הריבסמה תומדקתה

 המ-ןמז שרדנ ,ןכ ומכ .הנבמ לכל "סדקה

 .תונוש תומישמ עצבל דציכ דומלל ידכ

 הלועפ לכ ,ינושארה דומילה רחאל ,לבא

 .רבכע ייתוקלקהיי 3-2 לש קחרמב תאצמנ

 היגטרטסא יקחשממ תרכומ ךסמה תקולח

 ךסמה לדוגמ םישילש ינש .םירחא

 ןתינ ובו ,תושחרתהה םוקמ תא םיראתמ

 ףסונה שילשב .רעיה תפמ לכ תא קורסל

 סיריבסמה סינוקייא םימייק ךסמה לש

 לכב עוציבל תוירשפאה תולועפה תא רוריבב

 .ריעב דיקפת לעב לכ סעו הנבמ

 א א א +

 יזנוק
 תדימ לע תועיפשמה ישוק תומר 3 תומייק

 לש םתוגהנתה לעו ביריה לש םוכחתה

 יידבלב היינביי תמישמב הריחב .םיריידה

 ,קחשמה דומילל ןיוצמ הציפק שרק הווהמ

 ןהו ישוקה תמרב ןה םדקתהל ןתינ ןאכמו

 .היוצרה ישוקה תגרד תגשהל המישמה גוסב

 א א א א

 ףדמ ייח

 רובעל ונילעש םיבלש ללוכ וניא קחשמה

 אוה קחשמב ןושגה .תיתרדס הרוצב

 :ןוחצינה תרדגהל ונרחבש לעה-תמישמב
 .הנש 40 לש הפוקתב רלוד ןוילימ לש חוור ₪
 ,ירשפא גוס לכמ דחא הנגבמ תיינב ₪

 .הערפ לש הדימריפב םויסו

 .הפמבש םיחטשהמ דחא לכב הנבמ תיינב ₪

 םיעוגר ויהי סכירייד לכ - היפוטוא ₪

 .סיחמשו

 סיאתמ - היינב בושו היינב ,היינב ₪

 .םיליחתמל
 .תוערפה לכ אלל תומדקתהו היינבב ₪

 סג ,הצעומה ,ולא תולודג תומישמ דבלמ
 אל סא .הנשמ תומישמל השירד גיצת ,איה

 .קחשמה סויסל םרוג רבדה ,ןתוא םיאלממ

 תופמ םג תומייק ,תומישמה ןווגמ דבלמ

 חטש יאוות סהל רשא םירוזאב תונוש

 םיבלשמה היגטרטסא יקחשמ יבהואל .הנוש

 תודדומתה םע דחי ,הטילשו םיבאשמה תוסיו

 סע תובר תועש תופצמ ,םינתשמ םסיבצמב

 .הז קחשמ

 + א א *

 הנקתה
 .פס5 תביבסל דעוימ קחשמה !בוט אל

 תצרה הללכ \וחצספ 95 ךותמ ותלעפה

 רבכעה לש עתצ6שז ןוכדע ,א!6הותו הז

 עפש תורמל ,18/8% הסרגב קחשמה תצרהו

 .ילש בשחמבש סטייבהגמה

 טנרטניאב הרבחה רתאב .ןורתפ שי ,לבא
 רשפאמה ₪ג6] םייק (תוהזה תדועתב ואר)

 תייצקילפאכ ותצאהו קחשמה תנקתה

 ,הז הרקמב .(אגוגט6ס) תירוקמ 1ח60יא8 5
 רחאל) קחשמה תלעפהב היעב לכ ןיא

 .(לוקה טיטרכ תעיבקל תפסונ תינכת תלעפה
 ךא א

 םוניסט
 | רובע א14815-ב סיננכתמ המ עדוי ינניא

 ּ ףר ביצמ הזה קחשמה לבא ,5וחווזע 0

 ,ןיוצמ דנואס ,הייפהפי הקיפרג .הובג תושירד

 תמגודכ ,רומוה ןומהו יתבשחמ רגתא

 םיריידה דחאמ יתלביקש הנולתה בתכמ

 ליעפהלו ךישמהל תיסרא תויניצב שרדש

 לכו סויה לכ ךומסה תשורחה-תיב תא

 .ללכב ול עירפמ וניא שערה יכ ,הלילה

 תוריכמה ידעצמב בככמ וניאש קחשמ והז

 לע "ףורשייש ימל ךא ,בשחמה יקחשמ לש

 טלחהב והז ,ינומכ היגטרטסא יקחשמ

 .צלמומ קחשמ

 0סחפוזטסוסז :םש

 תמא ןמזב היגטרטסא :החפשמ םש =
 הסס|ּבוזח , 5ע5ופח 3 :באה םש

 םטסיסיטלומ גאב :צראב החפשמ

 פוס. /והזסזפ :םיחא

 קחשמב םילועק דנואסו הקיפרג :תונורתיי
 ]| .יגטרטסא ןונכתו הבשחמ שרוזה
 תרזעב תורתפנש הנקתה תויעב :תונורסח
 גיאוע ימס ידס הבר תובייחתה ורוד .חשוה
 . .היגטרטסא יקחשמ בהוא.

 | :תשרב תבותכ
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 == וששהמה המקש" חששה"

 דחפ = 0 ₪ ל

 .תולילה ויה ,וללה םיציקה ךלהמב התי*ה רשא הדיחיה הלקהה
 ונל רפסלו קקחצל גהנ אוה ,רכתשה ןקזה רשאכ

 .ותודליב ול ורפוס רשא םירופייס
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 | ץע

 ןמ םלועה תא לאגש רוביגה ,טיצאנוקי"
 הכישחה ןמ חתיגה  אוה .הכישחה

 טיבש בכוכ בשייתהש תע התואב -

 םלועה היה איהה תעב .יברעמה עיקרב =

 טבש ינב לש דבכה םלוע תחת ןותנ

 הכ םדא ילכוא הלא ויה .ייהידיקרימייה

 סהילע םירפסמ אלש דע ,םידיחפמ

 .םידליל =

 ןושארה ישונאה רוציה היה טיצאנוק

 ,"הידיקרימ'יה םע :ברקמ דרש רשא /. %

 םיבוטה דחא אוה ,תועדה לכל ,אוץוה
 תמא-ןמזב-היגטרטסאה יקחשמ ןיבמ

 ימ .וורחאה ןמוב ונכסמ לע וארנש

 ומצע תא אצמי ,םרוזו לק קחשמ שפחמש

 תוללק ךסמב חיטמו םעוזו ללקמ
 ךפה ואבצ לכ בושש ,ךכ לע םיפודיגו

 חטשב תורוופה צוצק רשב תוכיתחל

 .יארקא רדסב

 לע לע-לטיה לש טבממ יונב קחשמה

 הדש לע הלעמלמ טבמ ,רמולכ .תויומדה

 .תודחא הייפצ תויווזמ ,ברקה

 חטשה

 .בוצק ןמזב תוטלחה לש בר רפסמ

 לע קילקהל םכילע - ילועפתה רושימב
 תוריהמב תדלקמה לע דילקהלו רבכעה

 סינטקה סירבדב דקמתמ קחשמה .איש

 תרוצת ,ומכ ,דוקיפב םירושקה רותויב
 .ברק תעשבו הכילה תעשב חוכה

 הנבמ לש םיגוס הרשע ןיבמ רוחבל ןתינ

 לגעמ ,צח שאר ,הפופצ הרוש ,הרוש) יברק

 ,חוכה רוזיפל תודחוימ תודוקפ ןנשי .('וכו
 .דועו (לורטפ) יתרגש רויסל ,הגיסנל

 ויהי ,ןוכנ-אלה ןוויכל וטיביש ןהמ ולא

 אל ללכב יטושפ צמשנ דוצל חילצה אוה ,דרשש קר אלו 4 ב

 וילאש ןוויכה תא רוחבל ,וליפא ,רשפא = םיטרפב המוצע העקשה תרכינ קחשמב = !ל2 תרושב "הידוקימ"ה תא דוסאלו
 .תודיחיה וטיבי = ויהי הדיחי לכלו ,(היפרגופוטו ריווא-גזמ) לכ דחכוה רשאכ ."ןייט" ארקנש םודק | = 8

 רסיקל טיצאנוק ךפה ,הזה ןודזה טבש

 תעדונה הפוקתה לש ההכרואל טלשו

 ,יירואה ןדיעייב
 שי .לפרעתמ רופיסה ,הו בלשמ
 שי ףאו ,ףטחנ וא ,תמ יכ םירמואה
 ומכ ,םיצפחב רוצאה חוכהש םירבוסה

 .דחאכ ותוא דיחפהו ךשמ ,"ןייטייה ף

 "םוקכו = 1
 ג1זםח -ל .תוכייש רבכ תוצראה בור ל
 וריעבה תודחא םינש ינפל קרש , 1

 רואה ,ןקזה :ןהוכה ירבדכו .ריעה תא |
 ,הז רחא הז ןוטלשב םיזחוא ךשוחהו

 ...םיתמ 7 וא םדאל תכיּוש :

 תרוצב הלש תויפיצפסה תוקופתה

 .הל תידוחייה

 תא ומקמת םא רורב ןורתי שי ,המגודל

 לע תשלוחש העבג לע םכלש םיתשקה
 בושח .רצו ןטק קמעב וא ,הביבסה ראש

 תומרוג ,ורכזוהש ולא ומכ תויועטש ןייצל
 םודאה עבצלו לדלדיהל" סכלש אבצל

 ...ךסמה לע יטננימוד תויהל

 וניא תודיחיה לע יביטמרופניאה טוריפה
 טעמכ סה הדיחיה תגרדו סשו ,תיסחי ,בר
 איה תודקמתהה .תעדל ושרדיתש לכ
 .הב הטילשבו תומדה תבצהב
 ןיגפהל ושרדית קחשמה לש לודג קלחב

 .תומל תונושארה

 ,ןהלש הכילהה ןוויכל םינפה םע ויהי סאו

 הדשב שחווה ןגלבה תא תיחפי רבדה

 .ימנידה ברקה
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 :הטילשו דוקיפ לש ההובג המר

 לבקל וכרטצת

 טילחהלו ,דו

 - .הבישחה תניחבמ
 בה 7 תוטלחה
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 םה קחשמב םייסיסבה םילייחה - םילייח

 ,ןוסכ ןוורש הטועה תומד התוא .סימחולה
 ירקיעה חוככ םישמשמ סה .קשנו ןגמ

 .ברקה רקיע עצבתמ סתיאו ,ןגמהו ףקותה

 רשא ,תשקו ןוירש ילעב סתוא - םיתשק

 בסהלו תוריל םילגוסמ קוחרה חווטב

 סה בורקמ יכ םא ,ביואל םידבכ םסיקזנ

 םתוא םקמלש ןבומכו ,תוריהמב םיצצקנ

 ,יחרכה רבעמ לע תשלוחה העבג שאר לע

 .תמכוחמ הלועפ היהת

 םיקרוז ,םיזגרנו סינטק םישנא - םידמג

 תא תומרוגו תוצצופתמש ,הרעבת תוצצפ

 םיפתתשמה ילכ ןווגמ ןיבמ קזנה ברמ

 םקמל ןכיה תעדל בושח ,םלוא .ברקב

 תנווכמ הקירזבו הפילצבש סושמ ,םתוא

 רישי רשק הזל שיש הארנכ) ...יכה אל סה

 סא ,ןכלו .(..רכישהו הריבה תבהא סע

 לא ,םימחולה תורוש ךותב םתוא ומקמת

 ףועי םכלש חוכהמ תיצחמ סא ואלפתת

 .(םינטק סיקלחל ותוקרפתה ידכ ךות) ריוואב

 ,רתוי בוט קחשמ ןקחשש לככַש ןבומכ

 ותווירזו ,ןויסינה 'תמרב הלוע אוה

 םסתאש חוכהש ךכ ,םירפתשמ ודוקפתו

 רשב" וניא ,המישמה תליחתב סילבקמ

 עיקשהל םיכירצש תומד סא יכ ,י'סיחתות

 .התוא חפטלו הב

 ,רומאל ןתינ .םינושו םיבר - םיביואה

 - תניוצמ הקיטקט שי בשחמל םגש

 סהו ,ללכו לככ םישפיט סניא םיביואה

 .םיבראומבו םיפוגיאב םישמתשמ

 לע דוקיפ תעשב אקוודש ,הרוק תחא אלו

 סתא עתפל ,םכתגולפ לש ימדקה קלחה

 טחשנ אבצה לש ירוחאה וקלחש סילגמ

 .סיצעה ןיב לא תוקמוח תויומד המכו ,לילכ

 תיטמוטואה הפמה תא ןייצל סוקמה ןאכו
 תרזועש (ךסמה לש ןוילעה ינמיה הצקב)

 .וללה סיבראמה תא טולקל םכל

 :םינויצ

 הקיפרג
 תריוצמ הרוצתב םיטרסה ,סנמא .תניוצמ

 הבר העקשה הנשי ,סלוא ,(טעמ תנשוימו)

 הז קחשמ .היפרגופוטבו ףונה תורוצב

 הקיפרגה תא רתויב תינשדחה הרוצב בלשמ

 קחשמה .תוביהרמ תואצותהו ,תידממ-תכתה

 יפרגה איאמה לש וחוכ אולמ תא לצנמ

 הרמוחב אצמ)נה יפרג ייאמ אוהש ,(3ם[א)

 ביכרה םייק םישדחה ךסמה יסיטרכב)

 .(הזה

 - 681 דיוחוט 9167 - איהש הרוצתב

 ףונה תורוצב המוצע העקשה תרכינ
 תוארל ןתינ ,רכזוהש יפכו ,תויפרגופוטה
 הרוצב המלצמה תויווז תא תונשלו
 ףא רשפא .ללכה ןמ תאצויו הקלח
 טוריפה תמר תא ,תיחפהל וא ,ריבגהל
 קר ךירצ .היצולוזרב תולעל וא ףונה לש
 קחשמהש הדבועה תא ןובשחב תחקל
 .01) לש "סוס תוחוכ" הברה ךירצ

 דנאס
 לוקה תמצוע תא רוחבל ןתינ .דואמ בוט

 םיהדמה רבדה לבא ,עקרה תולוק תאו

 :"ואירטשטה שקפא" אוה תמאב

 לוקמרה ץודע ךרד סםיעמשנ ברקה תולוק

 ,המלצמל תיסחי ,ילאמשה וא ינמיה

 עמשית םכלאמשמ תצצופתמש הבצפו

 ,םסכנימיל הרונש צחו ,קאמש לוקמר ךרד

 .ןימי לוקמר ךרד עמשיי

 :תישיא הרעה

 - תוינזואל דעבמ קחשמה תא עומשל

 לע םימחולה תוניטר ,ברקה תוקעו .גונעת

 לש תוומה תוקעזו ןבומכו ,רתי זווית

 לש  םיבר םירקמב וא) | םיביואה

 .דימתמ תויטסילאיר םיעמשנ (...םכתגולפ

 א א רא

 לוקספ
 ,שממ הקיסומ קחשמב ןיא | ,ירעצל

 תולוק אלא ,המישמה ךרואל תעמשנש
 בשמ) הביבסה תא םיגציימש ייסייתימאי"

 היה אל ,יתעד תוינעל .(ידכו םידעב ,חורה

 ...תיבצק הקיסומ תצק ףיסוהל קיזמ

 ךא א

 תויקחשמ
 המישמה התוא תא רוחבל ןתינ ,סנמא

 .הנוש הקיטקטב הילע רוזחלו

 ,ותעדלו ,תומישמ לש ןווגמ ןיא ,םלוא

 קחשמה יתתפמ ולכי הלודג אל העקשהב

 םגש רומאל זעמ ינאו) .תאז רוביל

 (!קיזמ היה אל

 איה הדיחיה תורשפאה ,ןאכ

 הנוש קשממה !לבחו 3חוקהוקח-005ו6-ה

 המכ ,טשפל ןויסינב .םירכומ םיקשממ

 השעמל ,רבכעב שומישה תא ,ןתינש

 ךכ ,תדלקמה לע תויצקנופה נרמ תא וסימעה
 תייצנידרואוקיי שורדי קחשמב ףטוש שומישש
 .תיסחי ההובג ייתדלקמ-רבכע

 קשממה תרוצ תא יתאצמ אל ,לוכה ךסב

 ,תיסחי ,השק קחשמה .תיתודידיו החונ

 םילגרתמש דע תומישמ הברה עצבל ךירצו

 קחשמ תא הבוטל ןייצל בושח .קשממל

 תוארוהה תרכוח תאו ([טוסזוגו) הכרדהה

 .(יוארכ תמגרותמהו) תפרוצמה

 הז קחשמב ,םישמתשמ-בר קחשמל רשאב

 קחשמה תויורשפא לע סוצע שגד סשומ
 ותרזעבש ידוסט דוק ףרוצמ קחשמל .תשרב

 ךכ ,ןקחש ןובשח םיחתופו רתאב םימשרנ
 תומחלמל םכתגולפ תא תחקל ולכותש
 דבכנה הקלח .סייפס-רבייסב תוילאוטריו
 קהשמב דקמתמ הכרזהה תרבוה לש
 .םיקחשמהש ןמזה עיגחהו סיפתתשמ-בר
 .וז קחשמ תרוצל רתוי ופשחיי סיאבה
 א א א א



 הנקתה
 הנקתהה .תיתודידיו הלק - כ ךסב
 תיניצרה הנקתההו א תלצנמ הנטקה

 תודחוימ תויעב ויה אל .(345%18)1/1 שורדת
 תא תוריהזב ןייצל בושח ,םלוא ,הנקתהב
 ,:לסיסבמ רתוי תצק עדי שורדש ,סוז66זא5-ה

 וכסחת לא .ןוכנ ןפואב התוא ןיקתהל ידכ
 אלש ידכ ,א6906-ה ?צבוק לכ תאירקב ןמז

 ,שדחמ בשחמה תקלדה לש בלשב ולגת

 ..ומצע תא ההזמ ונוא סכלש בשחמהש
 א6סע6:%-ה תסרג תא םג ןיקתהל ןתינ

 הילע ביחרנ דועו ,םיפתתשמ-בר קחשמל
 בשחמב קחשמה תא קחשל רשפא .ךשמהב

 ,םלוא ,(תכרעמ תושירד ואר) הלעמו ינוניב
 ןפואב הקיפרגה ישודיח לכב ךמות קחשמה
 תוחפל ישרוד הז ,30א/03003) םלשומ

 ,קחשמה תונוכת לכ תא לצנל ידכו 8

 .תיסחי קזח בשחמ שורד

 לא א א

 ינכב
 הקיטקטב רישי ןפואב דקמתמ קחשמה
 ימו ,רתויב תטרופמה הרוצב היגטרטסאבו
 סלשומ ייאזץוחיי תא אצמי ,הז תא שפחמש

 .וליבשב
 סיהובג םינויצ לביק קחשמה ,לוכה ךסב

 לנא החמשבו ,ייסיל רבעמש" םינותיעב םג ו
 :!4.5 ןויצה תא א[ץוה-ל ןתונו םהילא ףרטצמ

 ₪ ₪ ₪ עשה רחרה

 ו רששחמ ג

 ה
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 אועוח- דוס -הוושח | כז03 :םש

 ה88| דוחפ 5וזגוססע :החפשומ םש

 םטחפופ :יבאה םוע

 הידמיטלומ יצרא-דה :יצראב החפשמ

 ןב" וא)...דיחי ןב - וישכעל ןוכנ :םיחא

 .(((ּהזסהּה | ,086₪ לש "גרדושס

 " תא הלעמ .םסהמ יפרג קחשמ :תוגורתי

 < .השדח הסרל היגטרטסאה יקחשמ רעו /

 < השק יד ל תור :תונורטח
 1 וועפתל

 רינ ןורוד

 המכ םנטני בטנחמה יקחטנמ םלועב

 לבל תמרוג דבלב םמש תייגהש םיקחשמ
 יקוצקצל ומצננ תא דבכמוננ בוטהמ ןקחש

 גוסהמ ןופליע תוחינגלו גנוע יאלמ ןוטנל

 םיקנוי ,ללב-ךרדב ,ןייפאמש
 .נברא-לע-יכלוה

 רושייייל םימרוגו ,שממ לש תועפותל םיכפוהש םידדובה םיקחשמה סה הלא

 תויקחשמ לש םיינשדח םיטנמלא ,תושדח תויגולונכט סע ,היישעתה לכב "וק

 .םייריתע סיקחשמ בוציעל עגונה לכב שדח סיצמאמ ףרו

 ןיבורו סירכ סיחאה תולעבב ,6ץגח תרבח הקיפהש ןושארה קחשמה - א!ץז

 תא שבכ ,'9פ3 תנשב קושל ותאיצי סע דימ .העפותמ רתוי הברה אוה ,רלימ

 סוקמהמ דרי אלו ,בשחמה יקחשמ לש תוריכמה ידעצמב ןושארה סוקמה

 !!! סויה דעו זאמ ןושארה

 יאדווב וכשמי ,ינורטקלאה רודיבה סלוע תוכלהב סיאיקב סניאש םסכמ הלא

 קושבש סכל ריבסיו עבשומ ןקחש צופקי דימו ,י'נ המ זא" :ודיגיו םייפתכב

 וישיט תליבח לש הייחמ רתוי סירצק סה עצוממ קחשמ לש ףדמה ייח ובש

 + ךשמב "סלועב רתויב רכמנה קחשמהיי תויהל ףיסומש קחשמ ,תינוניב

 .דחוימ והשמ וב שי ,תופוצר סינש

 תובקעב ונלפנ וכותלש ,סוסק סלוע ונמפב הגיצה [[ץו-ב הלילעה

 .רפס לש תיארקא האיצמ
 לש םייאה דחא אוהש ,אוצ5] יאל יירושיק-רפס" אוה ,רבתסשמ ,רפסה

 לש תראופמו הקיתע תונרתמ קלח סה הלא םישנא ,"יניד"ה שנא

 רשאכו ,םירפס בותכל האלפומה תלוכיה םהל התייהש ,םירופיט ירפסמ .

 .שממתמו הייחתל םק היה וראית ותואש סלועה ,םירומג ויה סירפטה

 דימו ה דומעבש יירושיקה ןולחייב .עוגנל קר ש> ,וילא עלגהל ידכ-
 | הכותל סיבאשנ

 .סורטא אוה הנממ\ רתונש לכו .,תובר סינש ינפל הדחכנ ינידה תוברת |
 .האלפומה תלוי ונחינש סינורחאה ,ותחפשמו |

₪ 
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 וינב וילע ורגש סויאה ולרוגמ סורטא תא םתלצהש רחאל ,א[ָצ8ְִז לש ופוסב
 תמייאמ רתוי הברה הלודג הרצ ,השעמלש סורטא סכל רפיס ,םיפרוטמה

 .ינידה תוברת ידירש לכ לעו וילע



 ו ו ₪ אש

 אל .אוה ויבא םגש רפסמ סווטא

 ,(!?:! החפשמ וזיא) בבל-יקנ שיא קוידב

 סלועב סורטא לש ותשא תא אלכשו

 ומצעב אלכג .ןכמ רחאלו ,ומש הוצשח ,ןסונ

 וביצהש תדוכלמ תובקעב ,רחא סלועב |

 .דעומ דועבמ ותשאו סורטא ול

 תא ליצהל ,אוצסטח םלועה לא תאבל םכילע

 ,עשרה ויבא תא אולכלו סטורטא לש ותשא
 בתכש דחוימ אלכ אוהש ,םלוע-רפסב ,ןג

 .סורטא

 .תרוקיבה ןאכמו ,הלילעה ,ןאכ דע

 יתינקש ןושארה קחשמה היה אוצ/פז

 סלוע רובע למיס >אוה .0כ-א0או-ל

 תא ,7וה 0ט6% סע דחי ,ולוכ סיקחשמה

 :הידמיטלומל סיקחשמה סלוע לש רבעמה

 סוגדו ףיצר דנואסט ,םימוגד ואדיו יטרס

 תומכ ,לוכמ רתויו ,טיב 16 תוכיאב

 ריבעהל ןתינש היצמרופניא לש הרידא

 רפשמ לש עזעזמה ץוליאה ילב ,התוא

 סיקחשמה לש לדגו ךלוהה סםיטקסידה

 .םימי סתואב

 רבד שדחמ אלש קר אל ,אוו6שח ,ותמועל

 יידמצניי וליפא אוה ,תיגולונכט הניחבמ

 קחשמה אץן-ב .רבעל ידמ רתוי תצק
 ,תועובק תונומת לש הרדס ךרד םדקתה

 הקיפרגהמ בייחתהש ,תויפוקש ףצר ןיעמ
 בשחמב הרמוחל סחיב דואמ תמדקתמה

 .עצוממה
 יקחשמ לש היגולונכטה ,םויה דעו זאמ
 ,םירידא םיקוניזב המדקתה הקתפרהה

 וניאר ,או!וגחש₪ קחשמב ,הנש ינפל רבכו

 תישפוח תוננובתה רשפאמש יפרג עונמ

 .ללחב תידממ-תלת

 קשממה סע ראשנ אוצסח-ש אלא |

 ,תויפוקשה תרדס לש סדוקה

 תונומתל הפסותה היצמינא קרו

 םימ ,תופע םירופיב) תועובקה

 .(תולייטמ תוישופיח ,םיעעונתמ

 רסח יפרגה עונמה ,תאז תמועל |

 הקיפרגב הצופמ | סוכחתה

 .ןמצע תונומתה לש המיהדמ

 תריצי אוה ,ומדוק ומכ ,תושסח

 תא תחתומש ,שממ לש תונמא

 .םיאלפומ תוזוחמל ןוימדה תולובג

 איה הנומת לכב םסיטרפה רפסמ |

 ,תוכיאה לע רשפתהל ילבמ תאזו ,םוצע

 .טרפ לכ לש יפויה לעו האצמהה רשוכ כע

 השימחמ בכרומ ₪וש6ח סלועה |

 םהיניב סירשוקמש ,סייא

 ,תויליע תוינורק לש תכרעמב

 = .רליפאו ,תויעקרק-תת

 תורידנ תויח .תוימימ-תת
 םירתסנ סיטבש ,תורזומו

 .תורתסנ תונוכמו

 לא ךרדב סכתא ושמשי הלא לכ

 .ןורתפה

 ,קחשמה ידכ ךות תומישר תנכה

 סנשי ןכש ,תיחרכה שממ איה

 ינויח ונוא םהמ קלח) םיזמר ןומה

 לע ןנובתהל תלוכיהש ךכ ,(קחשמל

 תא לידגת םתפסאש םיומרה לכ

 קחשמה תא רותפל םסכויוכיס

 םייקש ,ןורתפל קקדזהל ילבמ

 .טנרטניאב

 , או(ץ-ל המודבו ,ךןכלכל ףסונב

 ,תוקספב םייונח סיבר סיזמר

 תולוקל הדיפקב בישקהל +צלמומו

 אוה לוקספהש םסג המו ,סינושה

 הריוואל תובר סרותו םסלשומ

 .סייאהמ דחא לכ לש תדחוימה

 וקחשמ םירקוסש םיניזגמה בור

 תוטששח תא וכיו ,םלועב בשחמ
 ,תאז תורמלו ,ידמל םירשופ םסינויצב

 ינשה קחשמה אוה ,םויהל ןוכנ ,קחשמה

 סיקתוע 800000) סםלועב רתויב רכמנה

 97 לש םינורחאה םישדוחה תשולשב

 .(ומצע אועז אצמנ ,ןבומכ ,ןושארה סוקמב

 זתאז ריבטהחל רשפא ךיא

 םיברש איה ךכל  ילש הבושתה

 וב םיקחשמ סניא בשחמב םישמתשמהמ

 .(רייטילוסל טרפ) עובק ןפואב

 טושפה יפרגה עונמה תורמל .וזבווב אל

 םיטקפאהו ילאוזיווה רשועה ,סיעכהל

 םישמתשמ לש המוצע הייסולכוא התוא

 ,םימכחותמ םיקחשמב תנינועמ הניא

 .היצנידרואוק ישרודו םישקמ יבורמ

 תא םיקפסמ ,אוצשח םג ומכ ,אוץו

 :תצחומה הבושתה

 ,דירחהל טושפ הלעפה קשממ סע קחשמ

 תא הזבמ וניאש רופיסו ,המיהדמ הקיפרג

 לכ .רגובמה ןקחשה לש היצנגילטניאה

 לש תא םינתונו דחי םיפרטצמ הלא

 .םינמזה לכב רתויב םירכמנה סיקחשמה
 םעפה וצלאיי (!תושעל המ) םירקבמהו

 תוכחלו ינונטקה סמפשל תחתמ ןוטרל

 ...(2ש8%6 3-ל

 הקיפרנ
 .המיהדמ טושפ הקיפרגה ,יתרמאש ומכ
 ,רבעמו לעמ עקשוה קחשמב הנומת לכב
 ,אוטשח חותיפב ופלחש םינשה עבראש רכינו

 לע םיצפמ ,הארגה סלועה תא םירישעמש
 םייטיאה םיבשחמה לשב ,אע% ,ףסונב .ךכ
 קפתסהל לאנג ,קושב זא וטלשש
 .ךסמהמ ןטק קלח לע ,הלד היבמינאב

 |[/7 יי :
 1996 יאו ,ףיכו םיבשחמ



 הלודג היצמינא :לודגבו םקונ אזצםא

 תא תפטוש ,תינועבצו תינתוואר ,םייחהמ

 "תועיסנייה .קחשמה לכ ךרואל ךסמה

 סינושה סייאה ןיב תוינורקה תכרעמב |

 בשחמה תייצמינא יעטקמ םה ,אוצשח-ב

 !!! םעפ-יא "ורדנורייש םימיהדמה

 א א א אא

 דנואס
 ,קחשמה ךרואל םיילוקה סיטקפאה
 ,םיטרופמ םה ,הקיפרגה ומכ קוידב
 תדחוימה הריוואה תא םימילשמו סילולצ

 קלח םסיווהמ םה ,ךכל ףסונב .הל יתיפיצש
 ןווכתמ ינניא) תודיחה ןורתפמ יתועמשמ
 .("ףוריצה-לע-רוזח" ןונגסב תוילקיסומ תודיחל

 תניחבמ ,הנומתל הנומת ןיב סירכעמה
 סישגרומ יתלבו סיקלה שה  ,דנואשה

 הלעפהה תולוק סג ומכ ,עקרה ישערו ;שממ ו

 אל ,קחשמב תישארה תומדכ ,סתאש ךכב ּ

 אל ,םידעצ אל .זמרב וליפא סיעמשנ 1 4
 ףיסומ ךא ,יתעדל .,ןורסח .םולכ ,תומישנ = |

% 
 סיקיודמו .סינווגמ ,תונושה תונוכמה לש

 ...דדובה סיינישה לגלג תמרל דע | = 2%
 אוה ירה ,דנואסה םוחתכ ןורסח שי םא =

 , קשה |

 ל ךוסשיי : ו "2

 גנתמ + 2% וקל סומש | -
 .םיבר םירואא .עקרב .תנג ו ו

 לכ תא הוולמש הלקה ייףוחירייה תשוחתל |

 תנשי 8וושו-ב הפי הקיטומ .ןיאו ש 7
 / : זומ ו

 < רוציל קחשמה ירצוי לש תג
 - רשיגרת אל .ללכבש ..ךכ /

.- -- 

 כ ן 0 .םה

 תויקחשמ
 אקווד איה א[ץמא לש הל היעבה

 אוה הלעפהה קשממ ,תישאר .הו םוחתב

 סוקמב רבכעה סע ושיקה .תוטשפה איש

 ,ןורסח וניא הז .םסשל ומדקתהו ןוכנה

 -תוטשפל הייטנהש אלא ,יאדווב ודיגת

 ורתיווש ךכל המרג הלעפהה קשממב רתי

 ,ןומה ףיסוהל ולכיש םיטנמלא לע

 עייע) יטמוטוא םיזמר ןמוי ומכ

 רישכמ וליפאו ((023036] אתועהז

 .הטלקה

 תבכרה בייחמ יחכונה קשממה

 וליפאו ,קחשמה ידכ ךות תומישר

 סירפס לש תכשוממ (!:) האירק

 סםיבותכו אוצטח-ב םירזופמה םינוש

 .ירשפא -יתלב רבוחמ די בתכב

 + * א *

 היצנגילמניאו ינננוק
 תחא יהוזש | רמואו | ליחתא

 .םעפ יא יתקחישש תושקה תואקתפרהה

 ללגב ןתינ אל ןאכ םכשומה ןויצהש אלא

 תורמלש הדבועה ללגב אלא ,ברה ישוקה

 קחשמה ,תודיחה ןורתפב סוצעה ישוקה

 סיזמרה לכ ,רמולכ ,דואמ "ןגוה" אוה

 .םסהילא בל סישל ךירצ קר ,וב סיאצמנ

 אל קחשמה לכ ךרואל ,ךכל ףסונב

 ןיאש ולאכ ,"תויתורירשיי תודיחב יתלקתנ

 לש גוסהמ) ןתוא שחנל סירומא ךיא גשומ

 ,תינוכמה לש זוזגאב אטאטמה תא םישיי

 הדיחיה היעבה .("...ףועת תינוכמהש ידכ

 ןכוסמ הז ,םיתעלש איה הזכ ןגוה קחשמב

 ,ידמ תושק תודיחב ןקחשה תא "תונעלי*
 יבבוחל ,הרקמ לכב .שאיית* טושפ וה יכ

 יחומ ןומיא ןאכ חטבומ ,רצימח תודיח

 .לטובמ אל
 לא א א א

 םייח-ךרוא
 המ הברה ןיא ,הקתפרה-קחשמ לכב ומכ
 קחשמה תא םימייסמש רחאל תושעל =
 לש םירצויה תבושת .הנושארה סעפב

 סלוע אוה אוצטפ לש םלועהש איה אווטח
 םתס" וב טטושל גונעתש ,אלמו רישע
 המכ לבא ,תויהל לוכי ."ףיכה .ליבשב <>
 וב רותפל םתמייסש סלועב טטושל רשפא |

 םכמצעב .ובישת ךכ 0% זת ודיחה | :
 ל = לו

 הנקתה
 ,תוכומנ ןה תכרעמה תושירד .דואמ הלק

 ףירהל לוכי םויטנפ בשחמ לכ טעמכש ךכ

 לע שורפ קחשמה .תויעב ילב קחשמה תא

 סיתעל ךירצמו םירוטילקת השימח

 ,ןנוכב םירוטילקתה לש הפוכת הפלחה

 "גלדל" םישקעתמ םסתא םא קר תאז ךא

 .צוחנ וניאש רבד ,םייאה ןיב הברה

 וליפאו ,תירבעב הנקתה תרבוח הנשי

 ןיקתמ קחשמה ,ףסונב .ער-אל םוגרתה

 ,םישווידה םיביכרה לכ תא תיטמוטוא

 ןנוכב בו סוקמ ספות וניא ןכ ומכו

 .(הגמ 70 -כ) חישקה
 דא א א *

 ב"הס
 ,הוה קחשמל םיכורא םישדוח יתיכיח

 .סיברועמ .תושגרב ונממ אצוי ינאו

 המ לכ תא תמייקמ טלחהב הקיפרגה

 סיקחשמה ,הארנכ לבא ,ול יתיפיצש

 תצק קושב םויכ םימייקש םסיניוצמה

 עגונש המ לכב .תרוקיבה יניש תא ודדיח

 ןיינאמש גוסהמ יביטקארטניא רתוכל

 תריצי שממ אוה אוצטומ ,תוקהל וא םירמז

 תצק ...הקתפרה קחשמכ .תיתפומ תונמא

 ימ לכש חוטב ינא ,תאז לכ תורמל .תוחפ

 ₪וצשח-מ בזכאתי אל ,אזע4 תא בהאש

 להקה ,תרוקיבה תורמלש חוטב םג ינאו

 ידכ קר ןאכ ינאו ,וליבשב בוט המ עדוי

 ...רקבל

 א יא א *

 הוצטח :םש

 הקתפרה :החפשו םש

 0 סופט ,סצהח :םירוה

 םטסיסיטלומ גאב :צצראב החפשמ =

 ?סזא 488515 ,אוץפו :םיחא <

 'רגחא ,יתוכיא דנואס ,ויפויב םיהדמ :תונורתי
 ּ .הנושאר הגרדמס יחבשחמ

 ",חומה תא "וגטל" תולולט תוריחה :תוגורסח

 נו < .רצק םייח ךרוא ,טושפ
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 :ןויצל ןושארמ יבש יאור

 ."קסידה סלוע" קחשמב יתעקתנ

 איבהל ךיא עדוי אל ינא ּ

 םירבדה תשש תא ןוקרדל שו

 .םיבהזומה 5

 .ןשו הרוגח ,לטכפש :םירבד 3 רבכ ול יתתנ

 ילודה יתיסינ רבכ ,יל רוזע אנא -

 א 4 ="

 :םיצפח השולש תספספ

 שמתשה יאמיכלאה תונחב ,לוכ םדוק (1
 טוחה תא זאו .חאה לע הנטקה תיבחב

 .תיבחה םע

 לותפה תא קלדה ,םירורפנה תרועב .אצ

 תשרבמ לבקת זאו ,זוקינה רוניצמ אצויש

 .בהז ₪

 לע שדה םתכב שמתשה ,ןומראב 2

 .רכיאה םע רבד .סנכיהל ידכ ,רמושה ₪
 שמתשה .רצחה ןציל לע לבזב שמתשה
 .(אלפה הברמל) היטבמאב טבמא תועובב

 .בהזמ ןומעפ ךל ירהו

 הנפ ,וישכע .לטכפשה תא חק ,םיללצב (3
 הסנ .רובעל ךל רוזעי םלוסה .ףירצל הנימי

 לע הצונב שמתשה .חתפמה תא תחקל
 .בוהזה דלשה חתפמ תא חקו בנגה ₪

 .ןוקרדל לוכה תתל לכות וישכע = *
 .החלצהב

 :סלושמ ןורי
 לש ינשה וקלחב עוקת ינא

 יתחקלש רחאל ."ם" קחשמה

 התרזעב יתחתפו ברחה תא

 ינאו ,יתעקתנ ,ןגבש תלדה תא

 םידוק ומכ הארנ הו) תושעל המ עדוי אל

 .(הזכ והשמ וא

.-4 
 יו

 סדקומ יתינע אלש לצנתמ ינא ,לוכ םסדוק

 .רתוי

 .פוקסלטל שגו תוגרדמב הלע :ןורתפלו

 םיפרוצמש סילמסה תא בבוסו הנימי הנפ

 הלאמש הנפ .תשקו - ףחלו קסלטל

 .פוקסלטה ךרד לכתסהו
 - ייתשקיי) םיבכוכה לש עבצל בל םיש

 גוזל םילמסה תא הנשו הנימי הנפ .(קורי

 .םיילג םיווק

 תינש פוקסלטב שמתשהו הנימי הנפ

 .אצו לדגמהמ דר .(ריהב לוחכ - ייילדיי)

 ייתשקייה לש לספל ברקתהו הנימי הנפ

 לש לספל ברקתה .קוריה רותנכה לע חלו
 .ריהבה לוחכה רותפכה לע יחלו ייילדייה
 רדחל ךל .הלועה הביתבש הארמב טבה

 .םימעפ 10 לגלגה תא בבוסו לוגעה

 חתפו הלאמש הנפ .תוגרדמב דרו בבותסה

 .הביתה תא

 .חדקא גישהל ידכ קר תאו לכ

 :רבואטש יסא

 קחשמה סע היעב יִל שו

 ינאשכ | .26₪298| [ם \חוהזה

 |  דושספס ינפלש רשגל עיגמ
 .ותוא רובעל ךיא עדוי אל ינא

5 

> 
 ו

 זא .ליינה רשגה תא רובעל השק ,ןכ ןכא
 ' .תרחא ךרד שישכ רקיעב :ךבתסהל המל
 -ןופצב תצקו ,ץאחושס-ל רוזחל ףלאית
 ןיב רבעמ אצמת ודילש סירהב ,חרזמ
 םשמ .יפולה רשגל ךתוא איביש םירהה
 " .ורוקייטל עיגתו חרומ-ןופצל ךשמה

 | :איבל בדנ

 ₪ קחשמל םסידוק שי סאה

 52 המ ,ןכ סאו ,1סזה] \תחוהו!ּהזוסה

 !םה
8 

 ש !סיבר סידוק שי

 זאו ,(+) סולפה ןמיט תאו םאדמא ףחל

 אחלו המישרהמ םידוקהמ דחא שקה

 .וקיעפהל ידכ , ₪אד תא תינש

 .ףלאב היגרנאו תכתמ ףיסומ - גד

 .אלמ חטש הסכמ ראדר-

 .הפמ הלגמ - אסם

 םיליפכמ םיקשנה לכ - ססטטופהס]

 .העיגפה תא

 .תחצינ - זאזא

 | .הדוקפ תלבק תעב ורישי תודיחיה - 0

 | \ רפסמו 41ו-ה שקמ תרזעב - 5/1 1

 .תודיחי ףילחהל לכות ,והשלכ

 רפסמ תא סנכה % םוקמב - [םא

 ₪ | ל תומכ תא הארת ,ולש ןקחשה

 ְ .ותושרבש היגרנאהו

 1998 יאס ,ףיכו םיבשחמ



 :פולק רדלא
 קחשמה תא יתלביק ןמזמ אל
 הצור דואמ יתייהו קסס
 קחשמל םידוק שי סא תעדל

 .הזה

 - " - קא שש : * ו - -

. - .1 0 "2 "7 .1 ₪ ---.- 

 הנה !םידוק ול ןאש קחשמ שי םאה ₪

 :הזה קחשמל סידוק לש המישר
 65 ,א[ה קן. טס -
 או הק+59, 00, א -

 55 0 א.
 .חכוויתו הסנ ש

 :ןג תמרמ לט ירמוע

 שי םא לואשל יתיצר .1

 ,םידוק י'3 םינילבוגיי קחשמל

 .םתוא יל איבהל לכות סאו

= 

 י?ןאל ,ךל איבהל
 .ןאכל קר "איבמ" ינא תובושתה תא

 :קחשמבש סיבלשה לכל םידוקה הנהו

 סצסיסמ 606
 זהוצאתפא סושהותש
 םושאסספוא , סאו 0

 ואוצאא דום.
 סספו .םא6 םושסססאא דס

 דס ספקאו ,10סאא00 4
 אא<קטפמ א600א59 אאסוצדס -
- 56 

 קחשמה תא ריכמ ינא 2
 יל דיגהל לכותה .הץחוה
 זהזה קחשמבש םידוקה תא
 םידוק שיש עדוש ינאו
 .הזה קחשמל

4 

 1998 יאףיכו םיבשחמ ל

 רשצ

 סאה ...אגעחוגח לש םימסרופמה סידוקה

 יתמסרפ רבכ :!סתוא ריכמ אלש ימ שי

 סויה דעו זאמו קוחרה רבעב םתוא

 .יילא םסתוא חולשל םיכישממ סישנא

 יאדכ ךא ,ךנעמל ,תינש סתוא ססטרפא

 ןעוט בתוכה ,יתלביקש בתכמבש עדתש

 .פכלכב םידבוע סניא םהש

 .םה ...םידוקהו

 צ קסואד .ם צר זז אספו ם
 ץסשתמה ,א צד זץמפ ,ססו.סזהפד ,יאואאו[ ה

 :תובידאב סה ליינה םידוקה

 ןירי ,יקצורבש ירוא ,יול זר ,אכ איג
 רוניל ,רוגמ באוי ,רצוב םריבא ,ךילרא

 .סירחא םיבוטו סיברו עשילא

 רחאלש ,רסמ יבשת ףיסא ,ותעשב

 סא גצ שקה ,ךשוחה ןודא תא תסבהש

 .ףסונ בלשל עיגהל ידכ
 תידוס המסוס לע עמש ןמאנה ךדבעו
 .לוכה רתוי וא תוחפ ךל ןתיתש

 94 רפאכ

 :;יפוצ

 קחשמב העוקת ינא

 :ז .וו|6 םוק /\06חזטהס 2

 תשולש תא רבכ יתאצמ

 :םיקלחה

 תא ךא ,6605-ו ל( החחוט< ,85

 יאדווב ךייש אוה .תאבומ יניא יעיברה

 האווצה תא םש יתאצמ יכ ,עזגת606-ל

 המ ,לבא .קלחה תא איבחהש ימ לש
 רותפת סא חמשא :!יל ךלוה אל ,תושעל

 .היעבה תא יל

 |כידוק שיש עדוי ינא 3
 יל ןיא לבא (20גא6 |[ קחשמל
 יל ןת השקבב .םידוקה תא
 .םתוא

 !חק

 :םיאבה סידוקה תא שקה זאו "[" ץחל
 003 1006 - טס

 .תוריק ךרד רובעל - 40[

 .תוחתפמהו םיקשנה לכ - 9

 (תיבב תוסנל אל) תודבאתה -

 .ףפועמ - ד צץ

 .בלש צופק - א[ אאוא

 זתספת

 | התאש חספ רדסב דיגהל רשפא יא תוחפל
 .יילואשל עדוי אלייש ןבה

= 

 . הבושת
 5 תצק סוקנרפ לש ותיבבש העדוהה ,ןכא
 2 תוארוהה יפל ילעפתש יאדכ .תלבלבמ
 :וקאה

 תיזחה תאו צעל תונפהל שי בגה תא יצאו
 תא (הווקמ ינא) תינק ובש ראובל
 יכלו ,יביטרופס בצמב ייהת .רדעמה
 יבבותסה .אשדל יעיגתש דע ,םידעצ 7-5
 .רופחל יליחתהו
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 :ביבא לתמ לט בינו

 תא תעדל שקבמ  ינא
 = 1 תטחו6 1105קו7גוב םידוקה

 ומסרופ רבכ םידוקהש תורמל ,ךל הנעא

 ,בל סיש ,האבה םעפב .רבעב הז רודמב

 !םירפא

 ןטקה ספב) העדוה העיגמ רשאכ

 .סקפל סנכנ התא ,(ןותחתה =

 .םהילע
 ,קוריה רותפכה לע םגו 7287 :לע חל

 < ףוסב תודלוחב היירי בלשל עיגהל ידכ =

 .בלשה

 ב |

- 4 ' | 
₪- - 

 4 7 ב .

 לכ
.- - 

- = > : : 

 - [ר \.-
 ₪ 85 מ יקי יא ו"

 לי - . | *-שע | < | | *ב | \ר

 :וקנלורוק ןח

 ירבקסיד קחשמב יתעקתנ

 תחיתפ לש קלחב ,(םירשק)

 תורמלו ,ריקב | תפסכה

 אל ,דוקה תא יתאצמש

 לכות םאה .תפסכה תא חותפל יתחלצה

 תחיתפל פיט יל תתלו ךכב יל רוזעל

 .תפסכה

 .הדותב

 רש

 ,תפסכה תא חותפל ךל רוזעיש ייפיטיי ןיא

 התא םא ררבנו אוב זא .ןוכנה דוקהמ +וח

 תיעצמאה הריגמב .דוקה תא עדוי תמאב

 לעב רפסמל בל םיש .סיטרכה תא אצמת
 סוכחת לכ אלל ,הזה רפסמה .תורפסה 5

 .תפסכה תא ךל חותפל ךירצ ,ףסונ
 .תופסונ תולאשב יילא תונפל שייבת לאו

 < ם -

 רותפכה לעו 8 חל ,בושח רתויו
 .סיטייצה תא ליעפהל ידכ ,קוריה

 51+6 צוחלל לכות ,תאז תישעש רחאל

 תעשעשמ העדוהו) רלוד סיפלא תרשעל

 תא רומגל ידכ ,סוזוצ6 םגו (תיניירקהמ

 לכ תא תוננל ךל רשפאלו רקחמה לכ

 ךירצ אל התאש הלא תא םג) םינבמה

 שממ התא סאו .(םימיוסמ םיבלשב
- 

 - קסעה תא רומגל הצור = |
 .חצנל ידכ ,512-ו דיספהל ידכ - ז1]

 :;ליג

 שי: םא תעדל שקבמ ינא

 .145%1[6 קחשמל םסידוק

 יל חולשל לכות סא ךל הדוא

 .יילא םתוא

1 
1 

 ג

 םסרפל לוכו ינא סא חולשל המל ::!חולשל

 סשה םסג ,םתוא לבקת התא ,זאו :ןותיעב

 םירחא סישנא םגו ןותיעב עיפוי ךלש

 ולכוי ,ל"נה קחשמל םידוקב סיניינועמש

 !?תונהיל

 :םה םידוקה

 ך18₪ו (קחומש שקמה) םגסאפקגסס *צחל

 םידוקה תא שקה זאו .קחשמה ןמזב

 :הלאה

 טס אס -  ]א

 .תשומחתהו קשנה לכ - אם אסא

 .תשומחתה לכ - 4א[אוס

 .ןגמ 200% - ₪

 .תוקד יתשל ןיד-ינד - ו 5

 .האלמ הפמ - זז אז:

 .יביבח ,החלצהב

 :שולש ףסא

 יילא חולשל לכות סאה

 קחשמה לש תכרעמ תושירד

 ו

 < תא תמסרפשכ ,רבד דועו
 תחכש (70 ןויליג) ליינה קחשמל סידוקה

 תשקה ינפל 8 לע וחלל ךירצש ןייצל

 .ןכמ רחאל םאזימא לעו ,דוקה

 .הדותב

 שנ

 .ןוקיתה לע הדות

 .תיתרגש אל השקב יהוו !תכרעמ תושירד

 :הרקמ לכב

 ,05 6.2195 ,16א18 ,75 סויטנפ

 ש - 4 ז /
 פפא יאק ,ףיכו םיבשחמ



 :ציילשארמ רימא
 קחשמב קחשל יתלחתה

 בלשב אצמנ ינאו 5טקסז 0ץ

 ינפמ ,קחשמה לש ןושארה

 ,ביואה לש רדחל עיגמ ינאש םעפ לכבש

 התא !תושעל המ !תצצופתמ הצבפה

 אל רחא דחא ףא יכ) הדיחיה יתווקת

 .(הזה קחשמה תא ריכמ

 זהצצפה תא לרטנל ךיא

 .שארמ הדותב

 ב | מפ 2 .% ו

1 /| ( 
4 4: "1 ] -- 

 רש '%
 קחשמה תא ריכמ אל רחא דחא ףא" ,ןכא %

 ,בוט ,דחא םדא קימפסמ ךא | "הזה
 תא ריכמ קר אלש ,חנ ןתנוהי :המגודל
 יילא חלשו ותוא רמג םג אלא קחשמה

 אל המל" .ולש אלמה ןורתפה תא ונמזב

 ,לאוש התא "זרודמב דימ ותוא תמסרפ
 דואמ דיה בתכ ךא ,ןיוצמ ןורתפה ,ןכבו
 אלש ןוויכ ,האירקה תא יולע השקיה
 .בותכה לכ תא יתנבה

 יפ לע ,הצצפה לורטנל ןורתנה הנה ּוא
 :(ןיבהל יתחלצהש המ תוחפל) ןתנוהי
 .ןימי דצמש רואה-גתמ לע ץחל - רדחב
 .הצצפה לע \חלו םייפקשמה תא בכרה
 .הצצפה לע חלו םייפקשמה תא חק

 % 1998 יאסשףיכו םיבשחמ

 שב מממ

 חק תינשו תוצצפ קוריפל הכרעה תא חק

 תאו החדקמה תא חק .םייפקשמה תא

 צוח ,םיגרבה תא אצוהו יעצמאה בהלה
 יתכתמה לוגיעה לע צחל .ונמיה גרובהמ
 טוחה תא ךותח .הבעה ספב שמתשהו
 תא קלדהו םייפקשמה תא רסה .ההכה
 .רואה
 .(יכונאו ןתנוהי) ונרזעש הווקמ

 :ונסרו ןתנוי
 אביי יתמ ךתוא לואשל יתיבר
 .(ללכב םא) 3 ףשכמה תיילוש
 .שארמ הדותב

 !ולאכ תולאש בהוא ינאש רבכ יתרמא סאה

 4096000850 תרבחב ,הרקמ | לכב

 לע הלילו סמוי םידבוע םהש םירסומ

 עברב אציי אוהש םיווקמ םהו ,קחשמה
 ...תונלבסב ןיתמנ .הנשה לש ןורחאה

 וקנרפ איג
 סידוק שי סאה
 5/1030 | קחשמל
 | | סאו ,609ח06 קחשמלו

 !סה המ ,ןכ
 .שארמ הדותב

 רש

 !שיש ןבומכ

 ןזור ןור
 .שוגע5ובזוסח יל שי

 יסהוט 43ו06ז2 קחשמה תאו

 לכמ םידוקה תא יתיסינ

 רבד סוש ךא תומוקמ ינימ

 תא םישוע ךיא םיעדוי םתא םא .לעופ אל

 !!!השקבב יל ונעת ק!9ץ5ופווסח-ל םידוקה

 רש

 עספ ,לאמש דצל עספ :בלש ףופקל ידכ

 דעצ ,לאמש דצל בוש עספ ,ןימי דצל

 שולש בבותסה ,המידק דעצ ,רוחאל

 .המידק צופקו ךמצע ביבס םימעפ

 דעצ ,הנימי דעצ ,הלאמש דעב :קשנל

 השולש ,המידק דעצ ,הרוחא דעצ ,הלאמש

 .תינרוחא הציפקו םיבוביס

 יתוזעש הווקמ

|| 
 ו ו ]ו וו"

 בל םיש) 5[! 461 6:08 בותכ %30[\5 קחשמב

 .יישדח ןקחשייב (תונטקו תולודג תויתואל

 :לשמל ,םהינימל םיטי'צ ךל ויהיו קחשמב ליחתהל לכות ,ויישכצ

 קשנ ךסמ - 2

 תונוש תויורשפא - =1]

 :םיילאנב רתוי הברה םידוק שי סמק[ גא6מ קחשמל
 :בותכו ,קחשמה תא רוצעל ידכ , ג0%6-ה שקמ לע חל

 טסו אס - א
 תוריקב רובעל - 7

 םיקשנה לכל םניח תשומחת - 5

 סיביואתמ סאמנ םא - וזסטאתאט א 5

1 



 ו בקט שמדי

 לט ינור

 | כוש
 ,0ווו60 1!56 /וסחוסזץ 33,600005-נ

 ו!"חא" דכונ ,םלכועב ןטקה םדומה

 רתוי ךא ,"םינגה" םהוא םע

 .חבוטנמ

 הנכותו הרמוח חותלפב החמתמה ,תיפוריאה (01,1186  תרבח
 תא החתיפש ימ ,ללכב תרושקתו םיבשחמה תרושקת םוחתב
 - 011ד₪6 561[ א[6תוסזצ סדומ - עיתפמהו ינשדחה רצומה
 .םלועב ןטקה םדומה לש רתוי שידח סגד לע הזירכה

 ירוטאינימ זאוה 33,600%023 איה ותוריהמש ינוציח םדומ והז

 ןובישמכ םג ,סקפכ םג ,ןבומכ ,שמשמו ,דחוימב ללכושמו

 אלל אש סקלפוד רשקב תוחיש רשפאמה רישכמכו ,יטמוטוא

 .ןופלט רישכמ

 .שוטנוקמ בשחמל םג ורכחל ןתינ ךא ,פ6-ה ינוס לכל סאות אוה
 ;םיהדמ - רועזה םדומה לש ולדוג
 ל 6.4 א מייס 10.4 ; מ"ס 4

 = רשאכ םג ,םצעבו ,יובכ בשחמה .השאכ סג לועפל לגוסמ םדומה
 ל 4 ":ןופלטה וקל קר'אלא ,בשחמל ללב רבוחמ וניא

 | הגמ ? לדוגב א)הש , וכש ימונפה ןורכיזב
 תופופצב 44 ידומע וכפשימחמ רתוי =!פיסקפ 50 -כ דע רומשל
 תופיפצב 44 ידומע האמ לעמו ,תיטרַדְ ס היצולוזרבו תעצוממ
 שש .תיטרדנטס היצולוזרבו הכומנ

 תועדוה לש תוקד 20 דע ךומשל םדומה לגוסמ ,םיסקפ סוקמב
 .תיליגיד הרוצתב טילקמ אוה ןתואש ,תוילול

- 

56 | 
 ".רשפז ,[1ַ145% גוסמו טו

 ,תילוק החיש ןיבל םיסקפ ןיב יטמוטוא ןפואב לידבמ םדומה

 הנעמב וא יטמוטוא ןפואב םסתלבק תא רשפאמו ךכ לע עירתמ

 אלל ,תיתרגש ןופלט תחיש להנל ןתינ ,רותפכ תביחלב ,זאו .ינדי

 .ןופליט

 ןיא ,ןכל ,ינחלוש ןופורקימ םע עיגמו הנבומ לוקמר ליכמ םדומה

 .לוק סיטרכב ךרוצ

 לדבנ שדחה רצומה םינוש םימוחתב ומדוקמ '
 ש .56,000%005 הלא ,33,600 אטק5 הניא רבכש ,תוריהמב ליחתנ

 -/ - :שדחה רצומה לש וינייפאמל רובענ
 = .ףוגכ ,תולועפל סיחונ הלעפה ירותפכ
 הנוע םדומה םא) \1 ןופלטה רישכמ ןיב ןופלטה וק תרבעה
 ,תרפופשה תא סירהל קיפסה שמתשמהש יינפל תינופלט החישל
 .(סקפ [ לבקו מ ךא .,תרפופשה \ תא סירה שמתשמהש וא

 2 דב לוקה הנעמב ורמשנש תועדוהה תעמשה
  עזימו .ילוק .עדימ לש תינטלומיס .החילש
 תוינופלטה תור שפאב .שומיש רשפאמ רבדה .םהב ינטלומיס
 2% גג < ןופלטה ו וק ךרד םינותנ תרבעה תעב
 תייגולונכטב ימתשמו , 'ל5 ייתונולחייל האלמ תומיאת לעב אוה
 .תכרעמב .ותנקתה תאו ריוהיז תא עצבל ידכ , עוטק % קוגע

ב ? תועמשמה שוד לחה ןא |
 לנו? צפוא ְן \רת 
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 לכ ע 4 "עצבל .רשפאמה ,קוחר 7 תפסוה
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 , 0% 0 5% -- .בשחמה ןתקלדה

 ותונכתו (סקפ ,ילוק הנע 7" ְו 3 ואצמנ אווה ובש בצמח ימנש

 תטלקהו ,ןתרימש/ןתקיחמ ו 6 תעימש

 .ףוצפבה רנפלש תיטרפה העדוהה

 .האלה ןכו

 !תורשקתהל לודג דעצ ךא ,תושונאל ןטנטק דעצ ,ןכא

 ו

| 
| 
1 
| 

 1998 לירפא ,ףיכו םיבשחמ
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 תיזג איג

 ידומיב םוחהב רגעמ ונרגס

 םעמב ונעגנש ונבשח ,'%5 "תונורח"

 ומזה ע'גהשו םיירשפאה ם'אשונה רבב

 ...תואנמגב שורפר

 .לעופ רבדה ךכ אל ,סלוא

 וב ונקסעש ּואמו ,ימניד אשונ אוה אשונה

 תופסות ,םשו הפ ,ול ופסונ ,הנושארל

 .םייונישו

 תא ,םנמא ,םייס דחא רוזחמ ,ןכ ומכ

 עינה התע ךא , "תונולח"ה תרכה ידומיל

 וכוד תא ליחתמה ,רחא רוזחמ לש ורות

 ונרגסש לגעמהו ,ייתונולחייה יכובמב התע

 .הלחתהה לא ונתוא ריוחה קר

 תובר םימעפ יילא םינופ םיבר םישנא
 תא שדחמ ןיקתהל יארכ סאה הכאשב

 איה יתבושת ללכ ךרדב .תכרעמה
 תרחא הרירב ןיא סא אלא ,ייאליי
 סתס הזו שרדנ אל הז םיתיעלש ןוויכ)
 .(ןמז זובזב
 םתואל תדעוימ וז הבתכ תאז םע

 הלקת התרקש תונולח ישמתשמ
 תא ןיקתהל םהילעו סבשחמב |

 תננערמ תרוכזת יהוז . .שדחמ .תכרעמה
 .םיססהמל דעצ רחא דעצ ךירדמו

 1998 יאו ,ףיכ| םיבועחמ

 העיגמ רבכ '?%8 תונולח תנכות ,םנמא

 תייבתת אל איהש דע ךא ,העורת לוקב

 60%-ב קפתסנ ,בוט) םיבשחמה לכב

 תונעיהל .ץוחנל םיאצומ ונא | ,(םהמ

 ושקיבש ,ונארוקמ םיבר לש םתשקבל
 שממ ,םסצעב) ןמזב הרוחא תצק בושל

 .(ואידיו תטסקל ומכ ,א6ושוחס ת\שעל
 וחמשי םיקיתווה וניארוק םגש הווקנ

 טעמ לדגש ,הוה אשונה לא רוזחל

 ופסונש םי"נשל םאתהב |,ופקיהב
 .הנורחאל

 .הלחתהה ןמ ליחתנו הבה ,ןכ םא

 95 תונולח - ריכהל אנ

 הנקמש הלעפה תכרעמ איה \/ותשסואפ 5

 םימושיי ,הלעפה תולוכי יתיבה בשחמל

 3!-ב תכמותה המרופטלפב תונכותו

 .(טיב) תויביס

 ליעפהל תלגוסמש ,3.א "תונולחיי תמועל

 הניא התלוכיש ,םוכ5 וא ,טיב 16 ימושוי

 !דבלב טיב 8 ימושיי תלעפה לע הלוע

 (יןטקה לדבהה יחיו) הזה קדה לדבהה

 ,הלעפהב :"עוציבה ןפואיב אטבתמ

 תכרעמ  תחתש | הדבועבו תוריהמב

 רפסמ ליעפהל סילוכי ונא '95 ""תונולחיי

 ,רחאל דחאמ צופקלו תינמז-וב סיִמושיי

 תכרעמה יבאשמ תא םילצנמ םה דועב

 הנכות לש התלועפש ךכ ,(רקיעב ,ןורכיז)

 ןפואב תמגפנ הניא ,עקרב תלעופה

 .*תועמשמ

 ונלקתנ .ללכב ינשדח טנטפ וניא הז ,ןוכנ

 ,ןכ ינפל דועו ,3.א תונולח תכרעמב סג וב

 .שוטניקמה יבשחמב

 ביעפהב םיבובי ונא '95 "תונובח" תברעמ תחת

 דועב רחאב דחאמ יוופבבו תינמז-וב םימושיי רפסח

 תברעמה יבאשמ תא םירצנמ םה

 עגרב תבעופש הנבות בש התבועפש ךב-(רק'עב)

 .'תועמשמ ןפואב תמגפנ הנ'ה

 ןורביז

 ה קר איה וז
 תא השוע טלחהב '95 "תונולח" ךא

 לש ותכאלמ תאו ,הנמאג התכאלמ

 .רתוי הלק - שמתשמה
 ויאמ תיתודידיו תמכחותמ תכרעמ יהוז

 איה וז תכרעמ לש התנקתה .התומכ

 טעמכ וב ןיאש ,ךכב המ לש רבד חרכהב

 ונילעש לכ .תבשחמ וא/ו ינפוג) צמאמ

 תובקעב דעצ-דעצ לועפל אוה תושעל

 ,תונעלו ,ךסמה לע תועיפומה תוארוהה

 .תונושה תולאשה לע ,ךרוצה יפל

 :ןה יפ5 "תונולחייל תומייקה תואסרנה

 הציפמ התואש -  תאלמה הסוגה

 - רכמנש שדח בשחמ לכ סע טפוסורקומ

 תדעוימה ,גורדשה וא ,ןכדעה תסרגו

 רבכ תנקתומ םהילעש םיבשחמ ילעבל

 וליפאו 3.% ןוגכ) תמיוסמ י'תונולחיי תסרג

 .(אד

 תואסרגה יתש ןיב יתוהמ לדבה לכ ןיא

 םימייקה םילכב אלו דוקפתב אל ,וללה

 .ןהב

 לע תואצמנ תואסרגה תיברמ ,םויכ

 לע ןיידע אצמנ קלח ךא ,םירוטילקת

 .סינוטילקת

 5 ו הנקתהה תינכות 1

 ל
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 ...הל-הל-הלחז
 רתו: תואסרג םג ןנשי ,תאזמ דבל

 הטרגה :ןוגכ ,"תונולח" לש תויפיצפס

 ,תירבעב הכימת לכ הל ןיא רשא) תילגנאה

 הל שי) םחגט66-ה תסרג ,(איה רשאב

 הקשממ ךא ,סיירבע םיטנופב הכימת

 .(דבלב תילגנאב ,הלש הרועהו

 היטירפתו הקשממ) תירבעה הטרגה
 .(םיילגנאה םיטנופב תכמות איהו ,תירבעב

 ןועאר בלש
 ןוטילקתה תא וא ,רוטילקתה תא סינכנ

 .ול םיאתמה ןנוכה לא ,ןושארה

 ונאש הסרגל סםאתהב לעפנ ,ןאכמ

 .התוא ןיקתהל סיניינועמ

 גורזשה תסרג +

 תמדוק הסרג ונתושרב סא ןיקתנ התוא

 ."תונולחיי לש

 תריחבו "תכרעמיי תייקית ןולח תחיתפ

 ובש בלשל ונתוא איבת ייסיצבקה להנמ"

| 
+4 0. 

 % "-ןוןו / ה 4,74*,. ו צב = לא יבמ /
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 .דלש בשחמה תו תו מב ב

 תכרעמה ' ל?₪ תיתרגש הקידב תנ
 ךשמה]

 חנקתהה תינכותמ החאיצי

 תאצמנ ובש יוצרה ןנוכה תא רוחבל ונילע

 תא ליעפנ ןכמ רחאלו ,"תונולח" תנקתה
 .פ6וטק בוק

 רחא תויבקעב אלמל ונילע האלהו ןאכמ

 לע צוחלל ,הלועפ לכ סויסבו ,תוארוהה

 .ךסמה לע עיפומש ייאבהיי רותפכ

 - תאלמה הסרגה +
 ךרד 5₪טק תדוקפ תא ליעפהל ונילע
 ןנוכל סנכינ ךכ םשלו ,כס5 -ה תכרעמ
 תא בותכנו (יוכו 0: וא 8: ןוגכ) יוצרה
 .51שש הנקתהה תדוקפ

 ינש בלש
 סיניינועמ ונאש הנקתהה גוס תא רחבנ

 .עצצבתיש

 ,תונקתה לש םינוש סיגוס העברא סנשי

 :םהו

 תליגרה הנקתהה 9%
 בורל | תצלמומה | הנקתהה יהוז

 .םישמתשמה
 םיחיכשה היביכרמ לכ תא הניקתמ איה
 :ןוגכ ,תכרעמה לש רתויב םיישומישהו
 םירזע ןכו םיקחשמ ,הידמיטלומה ימושוי

 .תכרעמה לועפתל סינוש

 אשינה בשחמל תנקתהה +
 לש ולוהינ תא תלעיימש הנקתה יהוז
 תא הניקתמ איהש ךכב ,אשינה בשחמה
 בשחמל םישוודה םיצנקהו סימושייה
 תטשב ןוכסיתו תובשחתה ךות ,אשינ

 .חישקה ןנוכה
 תא תולעימש תודחא תונוכת ןנשי

 :לשמל ,אשינה בשחמה לש ןדוקפת

 יהוז) י"הדווזמייו למשחה תכירצ לוהינ

 ןיב םירבעומה םיצבק לוהינל תינכת

 .דועו (חילנה בשחמל אשינה בשחמה

 תיטקפמוק הנקתח +
 סהל שיש םישמתשמל תדעוימ וז הנקתה

 וא ,םצמוצמ חפנ ילעב סיחישק סיננוכ

 הניעטמ וז הנקתה .?ונפ םוקמ דואמ טעמ

 סיישטסבה םיביכרמה תא קרו זא

 םישורדה ,תכרעמה לש | םייהרכההו

 .הלעפהל

 א'ה גמ6סואפ "5

 הבעפה תברעמ

 יחיבה בשחמר הנממש

 ,הבעפה תובובי

 תונבותו םימושיי

 תבמותה המרופטרפב

 .(טיב) תויביס 32-ב

 תישיא תמאתומ הנקתה %
 םיביכרמה תא רוחבל תורשפאה יהוז
 ךותמ - דחאל דחא - שמתשמל םסייוצרה
 סיצבקהו סימושייה לש הכוראה המישרה
 המיאתמ וז הנקתה .תכרעמל םיחפסנה

 ילהנמלו סימדקתמ םישמתשמל רקיעב
 .תוכרעמ

 תושעל ונל רתונש המ ,ליעל יתנייצש יפכ

 - אוה

 םה ,ןולחב םיעי'פומש םיטרפהתש אדוול
 ןפינוכנ ןכא
 ןולח תיתחתבש ''אבה" רותפכ לע ץוחלל
 ;הנקתהה
 לא םיצבקה לכ תרבעה סויטל ןיתמהל
 .תכרעמב סנוכדעו חישקה ןנוכה

 ,העש דעו תוקד 20 ןיב ךשמית וז הלועפ
 - םשחמה תא ליעפהל ךרוצ היהיש ןכתייו
 םסימעפל רבעמ ,תופסונ םיימעפ וא סעפ
 .ומצעב תאז השוע בשחמהש

 - א ו ב 'ץא ו

 תנוע בזשה

 עצמאבנ בשחמה תא רוצעל ויא
 - 1%." 4% ו ןצ 4 ו 1

 / עקז ] א הש / | המו 1 ץ [ םא ולגנפא % ,הלונ עפה

 זשמב ב ם/) 'גז ןוככ '1 ידח דנשח רמה 7 םא 2 לא

 רלעמו :תוקד 10-כ

 קיספהל רשפא ,ליעל בוקנה ןמזה רובעכ
 רוחבל שיו ,הלועפה עצמאב תכרעמה תא
 ,לועפל ךישמהלו ,ייהמכת תוששואתהייב
 .תוארוהל םאתהב

 תכרעמ לש הנקתהה אשונב ןאכ דע
 .י95 י'תוגולח" הלעפהה
 !החלצהב

 1 1999 יאו .ףיכו םיבשחס



 * דחש ?בוק

 2 רצבסמ%א הדיח

 .וינפב הגצוהש היעבל ירוקמ ןורתפ אצמ אוה יכ בשח ונלש תנכתמה

 : בתכ אוהש היצקנופה וז

 שסוש

 חהז/[הא 51הז3(5 .ץ)
 וחו א ,ץ:

0 
ָ 

 קרה( וו

 יאווג|ס ( ! ( (--א <= 0) 66 (--ץ <= 0) ) |

 קחהו( יגת"):

1 
 דמששהשה ד ה צ  ש--= הקוא"ק ה,"

 יוז היצקנופמ עוציבל השירדה התייה המ
 .(תויעב יתש תומייק - זמר) !היעבה יהמ

 זיפ
 תויבכוכ סיפדהל הדיקפתו םירטמרפ ינש תלבקמ היצקנופה

 .טלקה ירפסמ ינש ןיבמ לודגה רפסמכ

 סירפסמה תנטקהל (1.005) האלול תצרה אוה רחבנש ןורתפה

 וא םינטק ויהי סירפסמה ינש רשא דע תיבכוכ תספדהו דחאב

 .ספאל םיווש

 ?תי/כיִת כו <
 תנכתמה תנווכ .(₪ ₪ ) "םגו" יאנת אוה האלולה לש םויסה יאנת

 םה סא קודבל ןכמ רחאלו ,צ-ו א םירטמרפהמ 1 תיחפהל התייה

 ספאל עיגה + ייסגוי ספאל עיגה א סא .ספאל םסיווש וא םינטק
 ,סייקתמ (ייי") וניא יאנתה (\ח[1.ם) דוע לכ ,רמולכ ,םיייטנ יוא

 .ךישמנ יוא
 .6 תפשב "םגו" יאנת לש הבושח הנוכת חכש תנכתמה ,לבא

 קדביי תישאר יזא ,<60061> 86 <טטחש2> יאנתה תא םיקדוב םא
 אל תואדווב זא ,םייקתמ וניא אוה יכ אצמיי םאו ,<ס0ח1> יאנת "6

 /00062<:1> תא קודבל ךרוצ ללכב ןיאא ,ןכלו ,ירוקמה יאנתה םייקתי

 האוושהה תאצותש ןוויכו , א-מ 1 תחפוי ונלש הרקמב ,רמולכ
 ינשה וקלח ללכב עצבתי אל ,(לודג קיפסמ א םא) תילילש היהת

 .ץ-מ 1 תתחפה ללוכה ,יאנתה לש

 ירטמרפ ינש לש סוכסה אוהש רפסמכ ,תויבכוכ סיפדת היצקנופה
 .(םייבויח םירפסמה ינש םא) דחא תוחפ טלקה

 .(?יידחא תוחפיי המל :בושחל וסנ)

 (תורתוימ תולועפ תועצבתמ אל) עוציבה ןמזב תכסוח וז הנוכת

 .תויוגש תולועפמ ענמיהל תרשפאמ םגו

 הווש ט םא ךא ,ןיטולחל המימת תיארנ 6 = 8 / פ ; הדוקפה ,לשמל

 הנוכתב שומיש ידכ ךות ,ךכיפל .ספאב קוליח תאיגש לבקנ ,ספאל
 . (פ !==0) 88 (6 = ₪ ט); ב\ותכל ןתינ ,ןכל םדוק ונרכזהש

 .תירוקמה הועבל רוזחנ

 :היהי היצקנופל ירשפא ןורתפ

 סו
 קזוח(א[3א 513ז%(א ,ץ)

 וחו א ,ץ
 א
0 

/ 
 קזוחז[( י*'' ):

[--< 

 ה
/ 

 שחו|ס ( ! ((א <= 0) 66 (ץ <=0) ) |:

 קתחו!( 'גת" )



 .היינשה היעבל ,תעכו
 םירטמרפה דחא תוחפל םא ,שרדנה תא עצבת היצקנופה

 .ספאמ לודגה יבויח רפסמ אוה

 וליפא וא) ספאל םיווש םירטמרפה ינש םא הרקי המ ךא

 תיבכוכ היצקנופה סיפדת הזכ הרקמב !(םיילילש םירפסמ

 עצבתי האלולה לש םויסה יאנתש ןוויכ .תוהחפל ,תחא

 ספדות דומת ירה ,האלולה ףוג לש דחא עוציב רחאל

 .הצקה הרקמב יוקל לופוט כש היעב וז - תחא תיבכוכ

 6 ₪ קב₪6 ידי לע היעבה תא ןקתל רהימ ונכש תנכתמה

 :תאזה האצותה תא לביקו

 סו]
 ווחוא[הא 51815(א ,ץ)

 וחו א ,ץ
| 1 

 \/חו|6 ( ! ( (א <= 0) א (ץ <=0) ) |;

 ו
 קחו( י*'')

;--% 

 ע--
] 

 קזותו( ית" )

 ףא הספדוה אל שזוחוא[הא0.0(51418) הרקמה רובע ,םנמא

 הספדוה אל קץזוחוא[ּגא51ג1,1(1) הרקמב םסג ,לבא ,תיבכוכ

 !תעקתנ תינכתהו ,תיבכוכ ףא

 ?הרק המ סתיאר

 ,"!בבואב יצעמ ורהזיה !םידליי" :רמא ןטקה ךיסנה
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 ו:-1.סטוא תרבחב הנכות סדנהמ

 ! לא חולשל ןתינ תונינעמ תואמגודו תורעה ,תובוגת
 סע 10 א
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 ...+71קב ז;>ק בש
 ...77-2דצ
 ,עע-ד 2

 תונורשכ תודרחת לע הזירכמ "ףיבו םיבשחמ"

 :םיאטונב הביחכה םוחתב

 ,טנרטניא ,םיבשחמ תרועקת ,בוועחמ

 ודועו םיקחועמ ,םימווניי ,הרמוח ,"תונולח"

 המ םכל שי םיבשחמ יאשונבו ,הביתכה קדייח םכב יובח סא
 תוסנל ,םינטקכ םילודג ,הזב םינמזומ םכנה ,רפסלו רמול
 .ליינה םיאשונה דחא לע בותכלו

 ,ינורטקלא ראודב סכיתובתכ תא ונילא וחליש

 6ס ו טח6פ ח167.061.1] :תבותכל

 ,טקסיד יבג לע וא

 .תובוחר ,675 ד.ת ,ייףיכו סיבשחמיי :תבותכל

 "?הזמ ינ אצוי המז" =
 ןהיבתוכ ןיבו ,ןוחריב הנמסרופת רתויב תובוטה תובתכה .א

 .(!המ אלא ,םיבשחמה אשונ סוחתמ) םיסרפ ולרגוי
 תכרעמב םיבתככ ורחביי םיבתוכש תורשפא תמייק .ב

 ("...לגרב ךלוה אל הזיינ) .ןוחריה

 "תנרעמה תוועירד"
 :אוה ןדעיל עיגהל תובתכה לעש ןורחאה ךיראתה .1
 .תחא הבתכמ רתוי חולשל רשפא .2

 תובתכה תא םסרפל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .3

 סייונישו םינוקית ךורעל ,הל םיארנה םיכיראתב
 .היניע תוארכ תובתכב שמתשהלו

 .הבתכה אשונל תחתמ אלמה םשה תא ןייבל שי .4
 :ןוגכ ,םיישיא סיטרפ םושרל שי הבתכה ףוסב .5

 .ידכו קוסיע ,ןופלט 'סמ ,תבותכ ,ליג

 םיטמרופב תורומש ןהשכ תובתכה תא חולשל דיפקהל אנ .6
 ,םועבצ ,תוטלבה ,בוציע אלל ,לוגר טסקטב ,7אד וא 6

 .'דכו תופרוצמ תונומת ,תואלבט

 אל ןרפסמש ,דבלב תוילגנא תויתואב בתכיי בוקה םש 7

 .תויתוא 8 לע הלעי

 ,ז/ חוש 086 'יןבתכייה תרזעב הבתכה תא דילקהל יוצר 8
 .\/סז-ב וא

 טמרופב ,צווכמ ,דרפנ \בוקב חולשל שי הבתכל תונומת .9
 .צבוק םשכ היהי הזה ץבוקה סש !דבלב 120 וא ]=
 ,תונומתה רפסמכ ,תובקוע תורפס תפסותב ,הבתכה
 האלה ןכו 0512.ן05 ,עספו| .ןקש :המגודל

 ,"זחילצהו ובחיב" תברבב

 ."ףיכו םיבועחמ" לש תכרעמה תווצ

 .-* ר- רידיק יי = ₪

 וו 555 יא היכו טיבט
/ 



 ןובנ תיגח

 ונתאמ דחא לכש הלאש יהוו
 ,תוחפל ,םימעפ האמ הב לקתנ י
 .וייח ךלהמב |

 סאתהבו ,הנתשמ הבושתה

 תללכתשמ איה ,ליג לכל
 .רתוי ייתרקייתמייו |

 םימת רתוי הברה הלאשה חסונ היה עפ

 היפ הנומתל הסנכנ דימת .יטנמור וליפאו

 הקינעמה ,(ינסיד לש תודגאהמ) המוסק

 תולאשמה תא םייקל תימעפ-דח תונמדזה

 .תוסומכ יכה

 הכפה היפה .הנוש הלאשה חסונ ,םויכ

 סנמאש ,ישונא-אל דואמו רק בשחמל

 דוגינב ,יתכתמ לוקב (ללכב סםא) לאוש

 לוכי ךא ,םימסק תייפ התוא לש הלוקל

 לע איה השגדההו ,רבד לכ טעמכ תושעל
 .""טעמכ"

 המ ,תעדל ידכ רצק רקס ךורעל יתטלחה
 !םידליה לש תוסומכה תולאשמה סויכ ןה

 לש םירה ושקיבש םסיעונצ ויהש ,ןבומכ /

 ,רתוי םימכחותמה ,לבא .םיתות הברהו תפצק

 .םיילנויצנבנוק ךכ לכ אל םירבד ושקיב םה

 תא םהל ןיכי בשחמהש ושקיבש ויה

 .תיבה ירועיש

 סמוקמב ךליי בשחמהש וצרש הלאכ
 רדסה לילב םמוקמב רישי וא רפסה תיבל

 ."הנתשנ המיי תא

 ! איה םימשב אל ,יידידי ,ןכבו
 ריִשל ןתינש םיעדוי ונחנא םויכ רבכ

 ךוטחל ךכבו ונלוק תא בשחמל טילקהלו

 ,רדסה לילב הכובמה תא ןטקה דליהמ

 תא עומשל וילא תואושנ םייניעה לכשכ

 תא תוארל הצור יתייה) .ברעה ולוק

 ועמשישכ אתבסו אבס לש םינפה תעבה
 .(דכנה םוקמב רש בשחמה תא

 ע ץרחמה א:
 כור טומקו** וקווי הו קייר רו ווושירק קווית התווקושהשייייה רוקי וו וו וו ישמש ו בש ו מ רו ומ ו ב רש ב 5 = הש ₪7 --החדה
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 ?םישקבמ םתייה |

 - ?הזועת ילעבו
 לכ לע תונכומ תודונע אוצמל םילוכי סה

 וא טנרטניאה ירתאב םא םיאשונ ינימ

 .388-ב

 בשחמהמ ושקיב רתוי םילודג םידלי

 .םהיתומולה תרענ סע סתוא שיגפיש

 םא ואריי ןה ךיא תעדל ושקיב תונבה

 םאה וא תמיוסמ הרוצב רעישה תא וזזגי

 ןאכ םג .ןהל אימחמ רחא וא הו דגב

 :ונתוא בזכאמ אל בשחמה

 כש הימדה ךורעל תולוכיש תונכות ןנשי

 םלטצהל ךירצ ,טושפ .טעמכ רבד לכ

 ,ךכ רחאו ,הנומתב בשחמה תא ןיזהלו

 :לוכה תושעל רשפא ,רותפכ תציחלב

 ,תורופסתו תוקורסת תואמ | תונשל

 ,םיגוס ינימ לכמ ,םינוש םידגב י"שובללי'

 ריסהל ילבמו תיבהמ תאצל ילבמ וליפאו

 .דגב ףא

 - לבא
 תמאב סאה ,רבדבש תוחונה לכ םע

 תייווח לע רתוול הנכומש הרענ תמייק

 לע | תוספלו | ,הנינרמה | ייגניפושייה

 הנפוא תונחב רוקיבבש חורה תוממורתה

 יאת סע ,ריקל ריקמ תוארמ סע ,תיקנע
 תואימחמו וולתמה תורבח ןוילימו הדידמ

 זרחא וא הז דגב לע הל

 םישקבמ ויה ילוא רתוי םירגובמה <

 .הדונעב םמוקמ תא אלמיש בשחמהמ

 רבכ םירבוע םויכ תשורחה יתב ,ןכאו

 הדובעה תא םישועש םיבשחמלו תונוכמל

 תבכההב לחה ,םילענמב םילעופה סוקמב

 תריפתב הלכו םיינורטקלא םיביכר

 .םידגב

 - לבא
 לוכי אל ,היהיש לככ ריהמ ,בשחמה

 ךירכ לוכאל ,הקספהב םכתא תבשל
 ...ןבצעמה סובה לע רטקלו

 האופרה םוחת תא וליפא ,םויכ 4

 וליפאו ,םירפשמו םילעיימ םיבשחמה

 ...חותינ תעב סהב םירזענ םיחתנמ

 - לבא
 זהפל הפמ המשנה עצבל לוכי בשחמה םאה

 ,םיטפוש לש סתורישל תונכות ןנשי +

 צבקל תורשפאמה ,םהימודו םינטפשמ

 עוריא ינותנב ןתוא ןיזהל ןתינ .ןיד יקספ
 ךוסהתש תידימ הבושת לבקלו םיוסמ
 היטוקוריבו רבדב םיכורכה םייטפשמ םיכילה

 .דסממה תא תנייפאמה תרתוימ

 - לבא
 ךירצ !םישאנ ימ תא !זא רטקנ המ לע

 לכתסמו הת סוכ התושש רופא דיקפ

 אוהש המ לכשו תוטווט םסייניעב סכילע

 .התיבה תכלל הז הצור

 ינפב סיגיצמ ולה ול הרוק היה המ ,ןיינעמ

 טפשמ" ךותמ סיטרפה תא בשחמה

 ותואל עיגמ בשחמה היה םאה ,"המלש

 :ןיד קספ

 ,חחושלו תיבהמ דובעל םויכ ןתינ <

 סע הדובע יניינעב ,בשחמה תועצמאב

 ,תינמז-וב םישנא רפסמ

 - לבא
 תא ףילחהל לוכי אל םלועבש בשחמ ףא

 תא ,רקובה לש םיקקפב םיגהנה תווחא

 לכ הרגישל ךפהש רבד ,חטשהמ םיחווידה

 .תרכומ ךכ

 וא תויורכיה לש ןודעומל רבחתהל ןתינ

 םישנא ריכהלו טנרטניאב טטושל טושפ

 תירקמ השיגפל תוכחל אלו ,םלועה לכמ

 .תרוויע השיגפמ בזכא תהל וא סוכבוטואב

 - לבא
 חתמה תאו תושגרתהה תא ונל קפסי המ

 ?תאזכ השיגפ תארקל ונב סיזחואה

 תא תעדל ונל רשפאמ יתיבה בשחמה
 ךירצ אל רבכו ,ריוואה גזמ | תיוחת

 .תושדחל תוכחל

 - לבא
 ינד לש סהיתועפוה לע רתוול יאדכ סאה

 ושיגמ לכ לשו רלסכו תנע לש פור
 יבצק סרוביד ךתחש ,םינמדומה תיזחתה

 תויוזח םיתעל סהיתויזתתשו ,ריהמו

 !ייתויוזחתמיי םיתעלו

 תמא םירבוד סתא סא עובקל וליפא 9%
 ךרד תאו לכו ,לוכי בשחמה ,רקש וא

 םידחוימ | םינשייח תרזעבו | ןופלטה

 .רובידה ןוטב םילק סייונישל סיביגמה

 !תמאב םסיניינועמ תמאב ונחנא םאה

 םאתתש הריכזמ קיסעהל ךרוצ ןיא
 ןתינ ,םויכ .תועדוה לבקתש וא תושיגפ

 ראוד לכ ,ירלולס ןופלט תועצמאב ,לבקל
 .םכלש בשחמל עיגמה ינורטקלא

 - לבא
 ףידעי דימת אוה ,סובה תא ולאשת םא

 הילע סימעהל רשפאש תינניח הריכזמ

 ןיכהלו ךייחל ךישמת איהו הבר הדובע

 הכל סג .םיבהוא םתאש ומכ קוידב ,הפק

 ישקמ לע בוט תיארנ אל םיינרופיצל

 ...תדלקמה

 .בשחמה לש ויתולוכי ןה תואלפומ ,ןוכנ

 - לבא
 םירבד סנשי ןיידעש תואדווב רמול ןתינ

 :סתוא תושעל לוכי וניא אוהש

 הלילה עצמאב סוקל לוכי וניא אוה

 צצומה תא ויפל סינכהלו הכוב דליהשכ

 .לפנש

 וא דלונה ךרה תא ליכאהל לוכי וניא אוה

 ,הלילב ,חרוסה לותיחה תא ול ףילחהל

 ...םיירהצב ,רקובב
 תולתלו הסיבכ לפקל לגוסמ וניא אוה

 .הסיבכ

 - רקיעבו
 הקישנ וא קוביח קינעהל לוכי וניא אוה

 .םיעצפנשכ
 דיגהל וא ,תושגר עיבהל לוכי וניא אוה

 תמאבו ייךתוא בהוא ינא" יתכתמה ולוקב

 .ךכל ןווכתהל
 ילגר לויטל בלכה תא חקיי אל םג אוה

 ...לבזה תא ךופשי וא ,קולבל ביבסמ

 ישונאה חומה תא ףילחהל לגוסמ אל אוה

 רשאכ ,תויעבה תא רתופהו תנכתמה

 .עקתנ ומצע בשחמה

 תומיהדמה ותולוכי לכ ףא לע ,ןכ יכ הנה

 תא קוידב השוע אוה ,םצעב ,בשחמה לש

 .תושעל ול ייסירמואייש המ

 לע - ורצוי לע םלוגה סוקי םעפ יא םאה
 .סינורתפ דיתעל קר ,ךכ

 < = עי

 וקו 996 יאו ,ףיכו םיבושחס



 יו לו ל
 כ וג ָחַַת 7 ;\//

 2 וו ק/ 00000 | . ,'(00 וכ / 0

 עוצקמהמ סנרפתהל השק יכ ,רבתסמ

 ונדידיל םיפרטצמ ונא ,ןכלו ,יייטרפ שלבי

 ןכוסכ לקניווירפ תחפשמ תיבב ורוקיבב

 .םירפס לש תוריכמ

 טרסב לבוי הפצ ,הריהמה הנקתהה רחאל

 :המדקהה

 לקניווירפ .תחפשמ ינב לש ןטקה םדלי

 הרלי .םסוקל ךפהיל ידכ ,ורדחב ןמאתמ

 תסנכנ ,וירוה יחרואמ נוז לש םתב ,הנטק

 .תיקנע תצלפמל תכפוה ..ו רדחל

 ביוטהל ידכ ,ווייסל בדנתמ דורווה רתנפה

 .ותומדקל בצמה תא

 ליחתהל ןכומ לבוי היה ,הזה עטקה סותכ

 .המישמב

 ופואל המוד דורווה רתנפה תלעפה

 .ןושארה קחשמב הלעפהה

 ,תומחה תודוקנה תא שפחל שי ךסמ לכב

 .ןמסב יונישה ידי לע תונמוסמה

 םע חיש-וד ליעפמ ולא תודוקנב קילק

 תחקל רתנפל רשפאמ וא תויומדה תחא

 .ךשמהב תלעות איבי יאדוובש יפח

 ,רתוי רגובמ להקל םידעוימה םיקחשמב
 לכב רפתשי אוהש ןה ךשמה-קחשממ תויפיצה

 :םימוחתה

 .םוכחתבו קחשמ תויורשפאב ,הקיפרגב

 רתוי ריעצ ליגל דעוימה ,הז קחשמב ,םלוא
 .הרדסב ומדוק תמועל רופיש לכ ןיא ,(+7)

 1998 יאכ ,ףיכו םיבשחמ 60

 1 ₪ "עו
 .הָזְה ו

 םיצפח ףוסאל ךירצ. ובש טסווק והז

 םהב רזעיהל ידב ,סינוש תומוקממ

 יאדכ יכ הליג לבי .תויעב ןורתפל ךשמהב

 ינפמ ,וכרדב העיפוהש תומד לכ םע רבדל

 לע וומרל היושע תומדה תובורק סיתעלש

 תא שורדל וא הלילעה תוחתפתה ןוויכ

 .שפחל ךירצ ותואש צפחה

 ירדח לכ תא קוורסל רהימ לבוי

 הנבמל ךומסה רעיב תולגלו הזוחאה

 םסד) רזוממד לש ותתקב תא החחאה

 תומז אוהש ,לודגה ףשכמה ,(רזומ

 תוחוכ לע יארחאה ,רופיסב עשרה

 הדומחו הנטק הדליל ומרגש ססקה

 .תצלפמל ךפהיל

 ווג גוי הנידח בניג וצרמי ן
 האמ ךלבנ .ןוכיפה || | 8

 ו יי םירגהה .תונו וגצב ן

 גויתמרב הגרק ומ ,לארמי תנידמל ו
 ַםַּב .תיזחבי בוידמ דוצי .

 םהדלומ ןירצ וג מזחמ ןווככ פו וצו ]
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 םהיתובא םוב ומרוכ רוטמ םוקמב
 \ תןידמ .הומ 2084 יןפ) =
 וניזמג תכבונ ציה .1848.נ הדסנ =

 םירוט ,םירצמ .ןדרי פו'ברעג
 ףוס םיו ןוכינה םיב ,ןונבכ\ =

 לורמיב םינמותה ןו' 5 5 ה 6 אשאַק808888 משש
 / ימדח םיכזע וג בב
5% | 

 רו | 8
/ 2 

 | ₪ ַםיו ק | 0 תמליג םינדעב ||
 | 0 ומ \

 | 8 ₪ ז
 | ה שש 4

 הרובחתה ילכ תא םילגמ התקב התואב

 רוח והז .םוקמל םוקממ רבעמל שמשמה

 .רעונה רפכ לש םיסוטמה יצ תא ףילחמה רוחש

 ןורתפ ,ןושארה קחשמב ומכ ,ןאכ םג

 .םלועב רויס ללוכ המישמה

 ,ןוויל ונתוא תחקול רופיסה תלילע ,םעפה

 .היסורלו הינקל ,לארשיל ,היזנודניאל

 ולאה תוצראה תא ריכהל עיצמ קחשמה

 רתנפה לש עדיה רפס ךותמ ןהילע דומללו

 דורו רזוע) דייועה תא ףילחמה ,דורווה

 .(ילאוטיביד

 לע עדימ ללוכ לארשי לע עדימה

 ןיא ךא ,םולשה ךילהת לעו םיאניתשלפה

 רוקממ ידפולקיצנא ךרעל ףילחת הווהמ אוה

 הפשב תובותכ היצמרופניאה תוסיפ -:עוהי

 .הדמולב שמתשמה ריעצה להקל תונופו הטושפ

 לש ומויס םע :קחשמהמ הנהנ  לבוי

 לע | םיבוטה-ןוחצינו :ןושארה | קלחה

 סלוא .דועו דוע קחשל .לבוי הצר ,םיערה

 סעפב קחושמה ,טסווק קחשמ ,עודיכ

 .תוחפ הברה קתרמ ,היינשה

 לש ויתואקתפרה ךשמה ,'סוקופ סוקוה''
 קחשמל השירדה תא קפסמ ,'ורווה רתנפה
 םידלי לש תונרקסה רצי תא עיבשמה ןיינעמ
 .םיריעצ

 המישמ"-ב קחישש ימ יכ חוטב ינא

 ,"סוקופ סוקוה"מ סג הנהיי "תימואלניב

 סישודיח עיצמ וניא קחשמהש תורמל

 .סירופישו

 ילויטל ףרטצה אל ןייִדעַש ימ

 רוחבל לכו: ,םלועב דורווה רתנפה

 ,ליחתהל הצור אוה ובש קלחב
 בובידמו הפי היצמינאמ תונהילו

 ללוכ) הרורב הרוצב עצובמה ירבע
 .(רתנפה דיקפתב טלַבְדְלוג ]יח

 תניינעמ הקתפרה ,סיביכרמה ינש

 האנה םיחיטבמ ,עדיה ןרשאהו

 ףאו 12 דע 7  יאלוגל הבר

 .סהמ םיָךגוכמכ



"- 
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 ןובנ תיגח

 .וששודק רבד םה םירפס ,ונתיבב

 תוולצ הש ב גש קה | 8 א 8 ,םהיפז תא לפקל רוסא
 ה ו ,הליכאה תעב םהב אורקל רוסא

 "לתמותהסנדלתמ לוו הלר קס קול .םכותב רייצל רוסאש יאדוובו
 תטלצ הש 4.486 הו 68 28:

 .טיחמב כבה הזיווז וצוח 5 5 לכ יבגל םיספות רשא לזרב יקוח םה הלא

 ו ה .הירטמואיגה רפס דבלמ ,םירפסה
 היה הירטמואיגה רפס םכלצא םג ,ודות
 ,שיגדמ שוטב וא ןורפיעב שקשוקמ דימת
 מנש דבלבו ,דיל אבש המ לכב ,סצעב
 חיכונש ,םיליבקמה םיווקה תא ףוס ףוס
 ,תועלצ יווש םיפפוח סה םישלושמה יכ

 .שלושמ לש תויווזה ךרע תא אצמנש ןבומכו
 ה .לגעמ ףיקמ ותואש עובירב םוסחה

 תוקלצהותנ של שמ ויה הפס 6לושמ

 %לושמב םיהבנ םניח אש-ו 8" ₪5 םי;טקה

 ,6לוטמב םינוכית םניה אש-\ ם* 65 ליצ
 1 ! הקיטמתמל ייטרפ הרומב ונרוענ ונלוכ טעמכ חזל הו םיוושו שלושמה תויווז יגוח

 שגפמבש ףיכה תא ונל תוארהל הסנמש

 לש ןהה תא ,תועלצ הווש שלושמ סע

 .סרוגתיפ טפשמ לש תונואגה תאו תיליבקמ

 וילע םילכתסמ ,סיבוט םידלי ,ונחנאו

 היד גירה  טסקט ' טוס ) שי

 | דועש טרסה לע םיבשוח ,תוקהוב סייניעב
 ,םירזוח םירבסה ונממ שקבל סי הָז | ונשארב סינהנהמו היּויוולטב ??חתמ טעמ

 .חרביו םיידי םירי אוה חטבל זאש .לוכה ונבה וליאכ <

 הנו - םכל רפסא םעפה 7 ידי ,ןכבו

 / א ,תפסונ
 רוסי 'ושומ

 עטק
 ןרק
 היווז

 הדח הוז
 תישי היוז

 ההק הוז
 החחיטש ה'וז

 חודומצ חויוז

 תוידקרק חויוז
 םייכיבקמ םיוק

 חונלחהמ תויוז
 תומיחהמ חויוז
 חוידדצ דח תויוז

 ועלצ דחש טתשמ ותה 86 שכיפמ

 | וז ₪

 שיתניח םתה גב ,85 8 ,ליצ

 .הזל הז םיזושו תזיווז ינוח

 .בשחמה תועצמאב דומלל םיבהואש

 11.1 הלולמ

 לושמג םיהבג םתה

 ,.\ לכש ,םיקלח השולשל תקלוהמ הדמולה
 | .רחא אשונב דקמתמ סהמ דחא
 | ,דרסיה יגשומ סע ונתוא שיגפמ *א קלח
 ||  '\ץוכו הפיפח יטפשמ סע ,סיליבקמ סיווק
 \\תומ ה ,תחפשמב דקמתמ יב | ץלח

 . 0 - קר הז ,םירבח

 ה סםיעבורמה יללכ תא ריבסמ 'ג קלח

 עו ךוימדהו היצרופורפה יטפשמ תא ,לגעמב

 .לכל .םיליגרתב ,ןכמ רחאלו
 , פטרופמ הרוצב גצומה ןורתפ

 | לע טטרשל הכירצ\התייה יכ ,םיליגרתה
 ןורתפל עיגהלו הלאשה ינות) לכ תא ריונ
 ...דועו תונורפע ,םישוט תרזעב

 לע םינותנה תא ןמסל ןתינ אלש לבח
 םידימלתה לע לקמ היהש רבד ,ךסמה
 .רתוי הליעלל הנכותה תא ךפוה ךכבו
 ימל המיאתמ הנכות יהוו ,תאז לכבו

 .החלצהב

 1998 יאו ,ףיכו םיבשחמ



 = שישו רופי

 וז,

 תיזג איג

 סיבשחמ סוקופ :האצוה

 רמלופ .מ דראווהו ליב לקיימ :תאמ

 תטוס(> כ 14 טחשהתו6הזה5 :דזקמ

 מע 8

 ,המצועה תבר הרוטקטיכראה תנכות

 םיטטרשלו סילכירדאל תדעוימה ,הטס6הק

 סישדוח המכ לכ ידמ תאבוי (רקיעב)

 םיתעל רשא ,תנכדועמו תרפושמ הטרגב
 ,תומדוקה תואסרגהמ תיניצר הגרדמ הווהמ

 ,\ונזס( \[כ 14 תודוסי

 ילאוזיו ךירדמ
 ,סייונישל םמצעב םילגתסמ סניאש הנכותה ישמתשמ רובע היעב הווהמו

 .יהשלב הכרדהל סיקוקזו

 דבלמ ,םינוש הכרדה ירפס םג סיאצוי ,הנכותה לש הסרג לכ םע ,ךכ םשל
 םישמשמה ,רצומל תפרוצמה הכרדהה תרבוח

 דומילב םיקיתווהו םישדחה םישמתשמה תא

 .תמדקתמה הנכותה יזר

 :רפסב סיגצומה סיאשונה ןווגמ ןיבמ

 תביבס תרכה ,םילכה תרכה ,תודוסי תיינב

 תוינבת ,הכירעבו טוטרשב תודוסי ,טוטרשה

 ,סתכירעו םיידוסי סיטקייבוא תריבצי ,טוטרש

 .דועו סימדקתמ סיטקייבוא

 סהמ דחא לכ ,םיקלח העבראמ יונב רפסה

 הוולמו ,םינוש סיקרפ-תתמ בכרומ

 .ךסמ תוסיפתבו ,םיראבמ םירויאו סימישרתב

 תואמגוד ןוטילקתב הוולמ רפסה ,ןכ ומכ
 - כ 24 9 /

 לארועיב ז[5ע ךירדוכ
 סיבשחמ סוקופ :חאצוה
 סייו יבא :תאמ

 מע 7

 ( [הזו6חוסז 561058 וקוזב] [ישוצסזא) 8

 ,טנרטניאל הריהמ תורבחתה תרוצת הניה
 .הזב הז םיבלושמה ןופלט יווק ינש ךרד
 דצל ,םלועה לכב הצואת תספות 150₪-ה
 .לארשיב םג ,הליגרה הינופלטה

 לע רתי הרקי הניאש היגולונכט יהוז
 תורבחתה תוריהמ תקפסמ ךא ,הדימה
 רשאכ ,128%008 וא 566008 לש ההובג
 .לופכה וקב סירבוחמ

 םיקלוחמה ,םיקרפ העבראמ יונב רפסה
 :המגודל ,םינוש םיאשונל

 תונקתה | ,[50%-ב םינושאר םידעצ
 תורבחתה ,(םילוקוטורפו הנכות ,הרמוח)

 ,קשממ | ,תונורתי | ,!80א והמ ,תשרל
 ,תולקת רותיא ,לארשיב 1508 תרושקת
 םישודיח ,םיפסונ םישומיש ,תויעב חותינ
 תדיעו ילכ ,טנרטניאהו 150א-ה סלועב
 לארשיב 150% ישמתשמ םורופ ,ואידיו
 .דועו

 1998 יאס .ףיכו םיבשחמ

 לש םימולצתבו תונומתב הוולמ רפסה

 תונכותה לש ךסמ תוסיפתו 150 ירצומ

 הלעפהו הנקתה יכסמ לשו תונושה
 .סינוש

 שלוגל םג םיאתמ ןושארה קרפהש תורמל

 ,דחוימב ינכט וניאש םושמ ,ליחתמה

 שמתשמל אקווד דעוימ ועא  רפסה

 ןיינועמש ימל אלא ,בבוחה וא ליחתמה
 .עצקמתהל

 .דמלנה רמוחה לוגרתל

 ו
 םיבשחמ סוקופ :האצוה

 וור הלרק חאמ

 נב רצ סטזפ6![ כופוזג] תתסוספזהקהע :דזקמ

 ו 4 רב

, 

 2 שש

 , תתמתמו 7 סוחת רניה ולטוגוד 0

 .סוליצ 1 | ןיב בלשל .בבוח | םלצל רשפאמה

 .ךוס חלו ב בשחוממ + .הנומת-דוביעל
/ > 

 , 2 ב ב

 . ה וטחל
5 

₪ 8 

 הנכות תו מאב הד וביע 0 0

 תונורתי 3 יה ה 6- - - , ו \|
 םיבשחמ .וויתונורסחו |



 - דומיל תכרע
 ו
7 0000%8) 

 א1ו6ז050/1 (כטווססא 97 5ז6קכ סע 516 :דוקמ

 מע 3

 יטיא עדימ לוהינ תנכות איה קול-טואא

 ,תושיגפ ןמוי תבלשמה ,המצוע תבר

 ןכו ,ראוד ןוניסלו ןוימל תוביתו ןוכיראת

 .(סיאצויו םיסנכנ) םיסקפ

 רשע-סיינשמו םיקרפ העבראמ יונב רפסה

 :ןוגכ ,םינוש םיאשונב םיקסועש ,םירועיש

 תביבס תרכה ,םסירחא סע תרושקת

 סואית ,תומישמו ןמז לוהינ ,קול-טואא

 ,םסירחא סישמתשמ סע (םינמו חול) זייול

 הזובע ,םירחא סישמתשמל השיג ןתמ

 .דועו דרשמל +וחמ

 ימל ,ליחתמה שמתשמל דעוימ רפסה

 רפשל ןיינועמש ימלו ותסרג תא גרדשש

 .הנכותב ותטילש תאו ויתועידי תא

 ,תונומתבו םימישרתב סיוולמ סירועישה

 ןוטילקת עיגמ רפסה סעו ,הרהבה ךרובל

 .דמלנה רמוחה לוגרתל

 אדמה 17 ₪ ₪ ברט תשאוש רח -------

 :לשמל | ,םינוש םיקרפל |

 7 14-ב רמצעב דמ'
 ,היזיוולט/תומוסרפ םוליצ ,םולוצ ילככ

 תלועפ - ,%60-ה ימוסרפב םימולצת
 יסיטרכ ,תומלצמה קוש תריקס ,המלצמה

 ,דוקימ) םוליצה תונורקע ,קזבה ןורכיז

 ,היציזופמוק ,(המודכו סוז ,הייאר תיווז

 בוליש ,הביטקפסרפ ,םיטמרופב לופוט

 ןוסחא ,םייח ילעבו םידלי - םוליצ ,ללמ

 ,דועו בשחמב תונומת

 ןקלחב) .תובו תונומת ליכמ רפסה

 )ד 0% א
 תוסיפתו

8 

 ,ךסמ

 שש

 תושמשמה
 השחמהל =

 רואיבלו
 רמוחה

 דמלנה
 .רפסב

 סיבשחמ סוקופ :תאצוה

 גנאי לקיימו ןוסרובלה לקיימ נואמ

 אטחתוהק א[וטת05011 (21806 :דזקמ

 97/51בח03ז0 בח כ[6351008]

 בע 64

 ףיקמ ךירדמ וגה הו סרכ בע רפס

 יתש לע 0/8066 97 ימושיי לכל יניינעו

 ,(תיעוצקמהו תיטרדנטסה) ויתואסרג

 סיליחתמ םישמתשמל סג דעוימ אוהו |

 .םסימדקתמל םסגו |

 ,לפטמ רפסה סהבש ,0/66 ימושוי

 ,קסואטזקסוחז 97 ,₪א66] 97 ,\/6ז8 97 ;סה |
 .0טוסס% 97-ו 00658 7

 דחא לכש ,םיקלח השישמ יונב רפסה

 קלוחמו רחא סושייל שדקומ סהמ

 תלחתה

 ךמסמ בוציע ,ייסיפואי סע הדובעה

 ,רישי רווידל יידרווייב שומיש ,יידרוויי

 בוציע ,יילסקאייב הדובע ןויליג תיינב

 ,ןויליג ימישרת תריצי ,הדובע ןויליג

 הסנכה ,ייטניופ-ראואפייב הדובע תלחתה

 הקיפרג תפסוה ,טסקט לש הכירעו

 סינותנ ידסמ ,תגצמה שוטיל ,סירויבו

 תועצמאב תובושת תלבק ,"ססקא"ב

 - דומיל תכרע

 0 0018806 97 - םלשה ךירדמה
 ףותיש ,"סיפוא" ימושיי גוזימ ,תותליאש
 .דועו ייסיפואיי ימושיי ןיב עדימ

 םיאשונ-תתל אוה ףא קלחתמ קרפ לכ

 תולועפה לכ תא םיטרפמה ,דואמ םיבר

 ימושימ דחא לכ רובע תוירשפאה

 הלכו ,רותפכה תמרמ לחה ,י"סיפואייה

 .טנרטניאל תוירושיק תויורשפאב

 עיתרהל לולעש ,רפסה לש ולדוג תורמל

 תא ריכהלו דומלל ןיינועמש ימ תא

 ליכמו ,ידמל תצמותמ אוה ,ייסיפואייה

 יסקט תומכב שרדנה עדיה לכ תא

 .תילמיטפוא

 | ואי !ק-3ו קפוווור וקייש

₪1 ..-..... 

 !/11670501+ 3א06] 97 185011 6
 םיבשחמ סוקופ :חאצוה
 ןוסבוקייי'ג דיר טואמ

 אזו6זסגס ה םאס6] 97 \ופטה| 28510 זדזקמ

 516ק טע פק

 קיסייב-לאעולווב קסוע הז רפס

 ייפ7 .סיפואיי ימושוילו ,יפ7 לסקאייל
 .תונכתה תפש ידי לע םיכמתנה
 תא ריכמ וניאש ימל םג םיאתמ רפסה

 קיסייב לאו'זיווב תונכתה תא וא יילסקאיי
 לאו'זיו סע דבעש ימל ,(ורקאמ תודוקפב))
 ,םירחא ייסיפואיי ימושייב ךא ,קיסייב
 תסרג תא גרדשמו החבשה עצבמש ימל
 .האלה ןכו ולש ייסיפואיי/יילסקאייה

 קלוחמ רפסב | םירועישה ךרעמ
 םה ףא םיקלוחמה ,םיקלח העבראל

 םיאשונב םיקסועש םירועיש רפסמל

 לש היצמוטוא :ןוגכ ,םינווגמו םינוש
 ורקאמ תריצי ,תוימוימוי תומישמ

 ,ורקאמב תולועפ תטלקה ,טושפ
 לאו'זיו תריקח ,םיטקייבוא תריקח
 םיאורקמב שומישה לע הלקה ,קיסייב

 | .דועו

 םאותה ,לוגרת טקסיד עיגמ רפסה םע
 ,ןכ רומכ .דבלב ייפ לסקאי' תסרגל
 תונומתב רפסב םירנסהה םיוולמ
 םינושה םיפיעסל םיראבמ םירויאבו
 ,םיאשונה ןווגמב סיעגונה

 1996 יאס ,ףיכו םיבשחמ



 תיוג איג תכירעב

 תולנאשמו תולאנטנ

 !סולש ,"ףיכו םיבשחמי"

 :םלש רימא

 ,לוכ סשדוק

 .ךכ וכישמת

 תא אבה 6-ל ופרצ אנא :השקב יל שי

 תירבעב [חו6חו6% =אק!סזפז 4.] -ה תנכות

 יל עודי יכ ,0טו.ס0% 98 -ה תנכות תאו

 הו תא יתיאר) תוישפוח תונכותה יתשש

 .(א[8 הברה הז לבא טנרטניאב

 .ייב

 !!!צוציפ ןותיע םכל שי

 :ןממ בדנ

 סייונישהש רמול הצור ינא לוכ סדוק .1

 ינאו ןיינעלו םיפי דואמ סה ןותיעב ושענש

 .ןותיעה תא אורקל הנהנ

 לש הסריגל יתנווכתה הרבעש םעפב 2

 לע התוא ןיקתהל רשפאש רוולנסקא
 .תונולח לש תירבעה הסריגה

 הנכותה תא ףרצל ולכות םאה 3

 "אספדסא טדוחודוטפ" הילע םתצלמהש

 הלודג הנכות תאוש ןוויכ !רוטילקתל

 .הדרוהל ידמל

 .שארמ הדותב

 יול יתיא
 שיש לארשי טפוסורקימ לש רתאב יתארק

 ךא ,תירבעב 4  ררולפסקא טנרטניא
 ,הנקתהה יצבוק תא דירוהל יתיסינשב
 סא .םירחאל דוע ,יתעדלו ,היעב יל התייה
 4 ררולפסקא טנרטניא תא םישל ולכות
 .אבה 6₪0-ב תירבעב

 .הדות
 60-ו ןותיע לש הלחא םכל שי ב.נ

 1998 יאס ,ףיכו םיבשחמ 2

 :ציילשר ,יקסנימק דעיבא
 םניח הציפמ [600326 תרבחש יל עדונ

 הלש טנרטניאה ןפדפד תא תשרב

 ודירות סא סכל הדוא .(א50006(16 4.05)

 אבה ןויליגב ותוא ומישתו תשרהמ ותוא

 ותא שיש יל עדונ .ףיכו םיבשחמ לש

 ומסרפתש שקבמ ינא זא ,תויעב רפסמ

 (וב שי םסא) וב שיש תויעבה לע הבתכ

 ןתינש יל עודי .ןתוא רותפל ןתינ ךיאו

 :רתאהמ הנכותה תא דירוהל

 16כ://(טססושפ .ח6(י1510ח .חץ

 500064004 .חזחה]

 !ןיוצמ תמאב םכלש ןותיעה - .ב.נ

 .שארמ הדות

 דייטב

 :לא תיב ,ןנור הדוהי

 סולב ןב לש בתכמל הבוגתה לע הרעה

 ;(ייפיכב סיבתכתמ" רודמ ,76 ןויליג)

 לש טנגתפה תא תונשל תורשפא שי

 :הלאה סיכילהתה ידי לע 4.01 פייקסיטנ

 סינפוג <- הרקבה חול *

 והשלכ סוקמב הירפס רוציל *

 (הדובעה ןחלושב ,המגודל)

 םיטנופה לכ תא הילא קיתעהל *

 (יוביג) 'ד'וזטצ [צטא וסחוהח

 םיטנופה לכ תא קוחמל *

 ד"וחופ 1אשוא סחוהה

 פייקטטנל טנכיהל *

 0011 -> קז606066[6... לע וחלל *

 א קקטגזגחס6 הירוגטקה תא חותפל *

 =סהוטב רוחבל זאו

 דוחו6פ ןצסוט תסחוההת סיטנופהשכ וישכע *

 תא תונשל רשפא םא ,םימייק אל

 וצפס 16סז6-ל) פילקסטנה לש טנופה

 (\וטס 116טז6וש א1סחס3קה66-לו ג

 םיטנופה ריזחהל רשפא וישכע *

 :ידי לע ד'וזחשפ זצ6וצ אסזוהה

 %<- \בוק <- סינפוג <- הרקבה חול

 היירפסב םירחוב ,...שדח ןפוג תנקתה

 תא סירחוב ,םסיטנופה תא סתיביג הבש

 ."רושיא" סיצחולו סלוכ

 לע םג תלעופ תאזה הטישה :הרעה

 %.0% פייקסטנ

 תבשחוממה היצמינאה יעטק -.בננ
 דואמ ויה 76 ןויליג לש 6כ0ה לע םתמשש

 .םיחלצומ

 .הכרבב

 ;רגניז ינר

 רבד .ןיוצמ ןותיע סםכל שי ,ןושאר רבד

 .טנרטניאב תירבעב היעב יל שי ,ינש

 .4.04 רוטיקינוימוק פייקסטנ סע דבוע ינא .

 סוקמב תירנע תוארל רומא ינא ךיא

 !ךדסמה לעש םישוקשקה

 :ןיישננוז זרא

 הזו לוח ומכ סכילע ורמאנ תובוט םילימ

 יכ רמואו ףיסוא ינא םגו ,םכל עיגמ ןכא

 לע יונמש ,ינאו ,הלועמ ןותיע ןכא הז

 תונויליגה לע דוע "ףיכו םיבשחהמ"

 סכל דיגהל ןיינועמ ,ואציש םינושארה

 שי תאז לכב ךא ,רפתשה ןותיעה תמאבש

 :תושירד רפסמ יל

 םסירתא ןותיעב תוארל ןיינועמ יתייה

 ,םיאלמ םיקחשמ :המגודל ,םייטאריפ

 סע םירתא ןבומכו ,דועו תואלמ תונכות

 ,םירקאה ופורפא .םירקאה לש תונכות

 .רפוסש רופיסה תא דואמ דואמ יתבהא

 ינניאו טנרטניאב סכלש רתאל יתסנכנ

 יכ.......ותוא םימסרפמ סכניא עודמ ןיבמ

 .הפי דואמ אוה

 הנכותה המסרופ (לירפא) םדוקה ןויליגב

 ןיינועמ יתייה .4 ררולפסקא טנרטניא

 הנכותה איה תאזה הנכותה סא תעדל

 .טנרטניאה תכורעתב הקלוח רשא

 דואמ ינא לוכה ךסבש ,רמוא סוכיסל זא

 תא ופיסות םאו ,'יףיכו םיבשחמיימ הצורמ

 .דואמ הצורמ היהא ,יתשקיבש המ

 ;ילואש הקיבצ
 ותוא ארוקו ןותיעה לע קיתו יונמ ינא
 ףרצל ןויערה ,יתעדל .שדוח ידמ תוקידאב

 דואמ ינא .ןיצמ אוה קסיד ןותיעל
 יתייה ןכלו ,תושדח תונכותב ןיינעתמ
 ,ןותיעב ןהילע ארוק ינאש תונכותש חמש
 יישדוחה תדרוהיי דחוימב ,קסידב םג ועיפוי
 .טנרטנואהמ םידירומ םתא אלימבש ,האלפנה

 תונכות דירוהל םיארוקל רשפאתמ דימת אל
 דואמ היהי הו ןכלו ,טנרטניאה תשרמ
 תורבודמה תונכותה תא אוצמל דמחנ
 ךשמב ןהירחא שפחל סוקמב קסידב

 ייתודבכיי תונכות דחוימב) תשרב תועש
 תא קסידל םיפרצמ םג םתא .(תולודגו

 ילוא ,שדוח ידמ "ררולפסקא טנרטניא"
 ירוטייגיב) פייקסטנ" תא ףרצל ולכות
 תכבוסמו הלודג הנכות איה) יוניש םשל
 .(םימעפ רפסמ יתלשכנו יתיסינ ,הדרוהל
 ייתושקבלו יבתכמל וסחייתתש הווקמ
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 :;רב יעור

 דלישטור רפוע בתכש המל ףיסוהל יתיצר

 .טנרטניאה תרבח לע 76 'סמ ןויליגב

 : תואבה תורבחה לש סיריחמ ןלהל

 בהז טנרטניא

 .שדוחב תועש 6-ל חייש 5

 תלבגומ יתלב השילגל שדוחב5 9

750 

 ןיויווטנ

 ,35 5 ב רוביח ישדוח 3

 , ןושארה שדוחב 0

 . ישילשב 10 ו ינשב 0

55 

 סאד
 ז5סא וק + .תועש תלבגה אלל שדוחל 5

6+ 0 

 סוקארשי

 .תועש תלבגה אלל שדוחל 5 0

 ברסארשי

 .םישדוח השולשל תועש 40 חייש 6

72 - 

 יטנטייל

 .שדוחב תועש 10ל 5 0

 .תועש תלבגה אלל שדוחל 5 7

 וחוזה-ח6[ ללוכ

 סניח תועש 15 ןושארה שדוחב

0-5 

 .ב.ג
 .עגשמ ןותיע םכל שי

 ,יתעדל

 .םיפילקו

 .יבתכמ תא םסרפת סא הצורמ היהא

 .שארמ הדותב

 הבועת - הלאשנ לכנ

 ם

 :הרדח ,ןיילק קילומש

 סכלש ןותיעהש םכל דיגהל יתיצר

 םיטרסמ סיעטק ףיסוהל ךירצ

 אוה

 יתרקיבש םכל רפסל םסג יתיצר .הלחא

 . ןאדטאאמז 08% 98 תכורעתב

 ן םירבד הברה סש ויה .דואמ םש יתינהנ
 ן צוח .םישדח םירבד יתדמל סגו ,םיקילדמ
 ַו 4.02 ררולפסקאה תא יתלביק םג הומ
 .(תירבעב /1אפ95-ל המיאתמש) תירבעב

| 

 ו
/ 
| 

\ 

 : : < - ו
 וויי ה 4 - 2% - . 2 7 ו . ו

 ,תירבעב דאז. ךרוע איהו רוטילקתל

 דורוהל רשפא ונממש רתאה לש תבותכה

 : אוה הנכותה תא

 1001050 דד א טד15ז0א אשד

 - יתקדב אלש תניינעמ הנכות דוע הנשיו

 חח .חצעאזה 60

 לוכי ינא סא םכתא לואשל םג יתיצר

 :ומכ  םיאשונב) | םכנותיעב | בותכל

 00 וא תדאוז 23 חד

 םילודג תויהל וכישמת

 סולש קילומש
 וא שדחל המ ול שיש בשוחש ימ לכ

 עדויו ,םיבשחמה סלוע סוחתב רמול

 ונילא חולשל ןמזומ ,הביתכב אטבתהל

 היהיש ךא ,אשונ לכב ,המגודל הבתכ

 לוקשנ ,תכרעמב ,ונא .ייבשחוממיי אשונ

 סאו ונלש םיבתכה תווצל ופרצל סא

 סכלוכ .,חלשש הבתכה תא ססרפל

 םכיתובתכ תא ונולא חולשל םינמזומ

 אתל וא ,ןג תמרב ונלש ףינסה תבונתכל

 רונעיי :ןייצלו ,תובוחרב 675 ראודה

 .ייףיכו םיבשחמיי תכרעמ

 :דוד

 ןיינועמו "ףיכו םיבשחמיי לע יונמ ינא
 רפס שי סאה .ודאוז. אשונב רפס שוברל

 זסיצילממ םתייה וילעש םיוסמ

 .סכתבושתל ןיתממ

| 4 

 / ְי 5 אי ל . , : םשב ה ו

 למ 5 אוה ,ןכ ול
 .. 601 .תריציו םיספט 0
 ללע ףסונ עדימל | .חייש 99 רפסה ד ו |

 :רתאה ,תבותכל הנפ רפסה |
 חוו קנ/ '\ שישו. -החחו . ו

 :;ירוא

 סיצבק וליא עדוי אל ינא :היעב יל שי

 * וחוק :דחא גוס קר ריכמ ינא .קוחמל יילע

 סיפסונ סיצבק וליא ורמיאו יל ורזיע ,אנא
 .קוחמל יילע
 לוכי יניאש איה יל שיש תפסונ היעב
 אוה יכ ,צ/סא 97-ל ירבע טסקט ריבעהל
 :לשמל ,ךפהתמ
 .ייטוביי אצוי ייבוטיי םוקמב

 ףיסוהל םכל יאדכש הנכות דוע הנשי םגו

 ,קוחמל ךילע | 1

 תוגש תונכות | \ 1

 = 8 ] וז ו ו ג/ ]ות 1 1 ₪1 ] | ש

-₪ ₪ 

 אוה הבש הביתה תא סאות |
 .קודב ְי |

₪ - . 

 ב 0 6 כ / ו וויי

 וליא קוידב רמול השק"שצ
 כהש םיצבק סנשי ךא

 ' םהב ןיאו ייתויראשיי
 * סא יצבוק וא *.וזחק םיצבק ,לשמל |
 קרוס" לש |
 ורתונש הנקתה יצבוקו םיצווכמ (
 .םתוא ונקתה רבבש | | ְי

 רוזעל יושעש (

 ח ףיטסספ אוה חישקה |
 תירבעה תויעב יבגל |

 קר |

 םיצבק םג  ."קסידה
 רחאל

 סימושייה דחא
 ונוכה תא רדסל ךל

108 | 
 תכפהתמה 3

 5 ךופהל ןדיקפתש
 ותרוצל טסקטה | ו

 . ןכ\ 1 1

 תא
 ת רז .הנוכנ כנה |

 :המשו ןפ5 ןויליגב ונבתכ ולא תוינכתמ

 3 3 דא[ ו 2 ווקס % /\!סח | +

 .תבותכב 1 התוא גישהל ןתינ

 החו((שנ: [[י ל ו ' הר וה 65 רכס 0.60

 :לאכימ
 :00-ה יבגל תושקב /תועצה המכ יל שי

 אבה קסידב השקבב ומיש ,ולכות םא (1
 תסדפ6 קמ 60[ 4108 5.05 תא
 םימדומ ילעבלו ,הגמ 11 חקול אוה

 .הברה הז םג (ילש ומכ) םייטיא

 שדוחה תודרוה תא השקבב ומיש (2

 .קסידב
 םטססתה תנכות תא השקבב ומיש (3

 .היבגל רבסה םע ,השדח הסרגב 0

 :תחא הלאש יִל שי

 טטפסאא -ו 00084 3.0.1 תנכות יל שי

 ןתרזעב חולשל חילצמ אל ינא .קח0 4

 :אוה לבקמ ינאש ם8805-הו ,ם-אוהזו

 המ .אםסטטפדטס םאדאצ אסד ץסשעאס

 !תושעל ךירצ ינא

 סא :ןותיעה יבגל העצה/השקב יל שי

 חמשא ינא ++6 לש רודמ תושעל ולכות

 .דואמ

 .בנ

 רתוי דוע בוט היהיש ,ןיוצמ ןותיע םכל שי
 .יתעצהש תופסותה סע

 ללב

 תדלקהש םיישיאה םיטרפהו ןכתייא 2 /
 ,םייוגש םה תויורשפאהו ם םילכה ןולחב | |
 .הניאש םיוסמ ןותנ והשזיא ונשיש וא

 בותכ \
 ליא 2 כנרטניאה תיקפס םע

 םש :לשמל) ןכיהו סינכהל ךילע םיטרפ |
 (האלה ןכו אצויה ראודה תרש |



 12 'מנומ ךועמה

| 

 ...בייהראל רוזחנו

 ,(ןקייא לש) א[גזא [ לש ותחלצה תובקעב
 תצירפל ליבוה רשא ,ריהמה חותיפה ךשמנ

 ,האבה תיתועמשמה תיגולונכטה ךרדה

 ,םסרופמה ₪140 לש וחותיפל האיבהש

 ותימעו יליצואמ .וו ןהויג ידי לע חתופש

 .הינבליסנפ תטי סרבינואמ ,טרקא רפסרפ.י

 1661063[ [זטחו6זו63] 1ח6073107) - א[

 ,התומכ ןיאש תצלפמ היה [3בת4 (-363ז07

 תובכרומה םילימב שמתשהל הלכי רשא

 לש הדוחיי .תוינורשע תורפס רשעמ

 ,רתוי םינשי םיבשחמ תמועל ,וז תכרעמ

 יפ ,קיר תורפופש ףלא 18-כב שומישב אוה

 .םינשיה םיבשחמב שומישב היהש הממ 9

 .םלועב ןוועארה יניצרה בשחמה - םאז\6

 סירטמ 167-כ היה "תצלפמייה לש הלדוג

 התושיגנ תוריהמ תאז תמועל ךא ,םיעובר

 .דנלב תוינש 0.0002 - התייה סינותנל

 םאזגס לש טלפהו טלקה תכרעמ

 םיסיטרכה תייגולוכט לע הססבתה

 .םיבקונמה

 השקמ יושעה בשחמ היה אל םא6

 לכ רשא םיבר םיקלחו םיביכר אלא ,תחא

 הלועפ עוציב לע יארחא היה םהמ דחא

 ,םהיניב םאתל היה ךירצו ,תדרפנו הנוש
 רבד .השדח היעב תריתפל ןויסינ לכ ינפל

 הדונעה תא ךפהו לברוסמ היה הז
 הריהמו הליעי התייה איה ךא ,החונ-אלל

 ריהמה בשחמל בשחנ ₪א16-ש ךכ ,רתוי

 .ןושארה

 אצוהו 1955 תנש דע לעפ בשחמה
 ...הבוט הבישב תואלמגל

 1998 יאו ,ףיכו םיבשחמ רמו
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 תונויצ תצק

 עדמל ןמציו ןוכמב ,הפוקת התואב

 לש וחותיפ לע םידבוע ,תובוחרבש

 תנשב ויה ותזכלשהו ותיינבש ,בשחמ

 היה ,ומש היה ןכ ,"קצ'" .4

 יצראב םיינורטקלאה םיבשחמה ןושאר

 .(ללכב םלועב םינושארה ןיבו)

 77 יכ ןייצל םעט שי םאה
 - לודגה בשחמה היה 'אוה
 ?ולוכ ת"הזמב רתויב

 -" םירדח רפסמ ספת אוה

 4%:  היהו ,(...תרוסוסה בטימסכ)
 | ,ק'ו תורוב עפושמ

 5% 5 | םיפלאב םכתסה ןרפססש
 : . .םיבר

 = חותיפ ירפ ולוכ היה אוה

 תרשל קיפסהו ,ילארשי
 םישישה תונש דע ןוכמהו הנידמה תא

 .תומדקומה

 ,טסתמ רקחסל שמסיש "קצייו"
 םיוקחמב תויעב ןוותפל דחויסבו
 הקיסיפב םירושק ףא םקלחב ,םינוש
 םייטרואית םילדומ תיינבב ,תיניערג

 .הוכודכו

 רוטסיזנרטח רהאצפסה

 סיביכר ינש ואצמוה םישימחה תונשב

 סלוע ינפ תא וניש רשא םיינורטקלא

 .תיגולונכט הכפהמל ומרגו םיבשחמה

 רוטסיונרטה אוה םיינשה ןיבמ ןושארה

 סאילי\ ידי לע 1947 תנשב אצמוה)

 ,ןייטרב רטלוו ןידרב ןהו'ג ,ילקוש

 לגעמה אוה ינשהו (ילב" תודבעממ

 גוהנש יפכ - בבשה - בלושמה ספדומה

 לע 1958 תנשב אצמוהש) סויכ ול אורקל

 ך6א5 'בחמ ,יבליק ריילק-טנייס קיג ידי

 .([ה5רנחו6ח5

 יפ לע  ,רוטסיזנרטטה לש ויתונורתי
 סה ,(ףילחה התואש) קירה תרפופש

 ,הריעזה ותדימו הברהב ההובגה ותונימא
 הסנתש ,תלברוסמה תופופשה תמועל
 ךרוצ היהו ,עוושמ תוליעי רסוחב סוקמ

 ךכ לע ובשיח קרו) תופוכת הפילחהל
 .(!!! ולאכ ףלא 18 ויה ₪186-לש
 לש צנוק םצעב אוה בלושמה לגעמה
 ןמוב וידחי םיבכרומה סירוטסיזצנרט
 בלשב םיפסותמ סניא םה) םתיינב

 היה - ימלוע אישב קיזחה "קצייו"

 ,רחוי תוכורא םילסב לפטל | לוכי
 ונסז ינב םירחא םיבשחמל האוושהב
 .םלועה לכמ

 "םלוגה" בשחמ ףילחה "קצייו" תא
 םחותיפ ירפ אוה ףאש ,1964 תנשב
 וירחאלו | ,ןסציו ןוכמ ינעדס לש

 .1972 תנשב ,"'ב םלוגה"
 ןמ ויה "םימלוג"ה ינש
 רתויב םיזטרקתוממהו םיועידחה
 .םגוססמ

 לא ציצהל ןיינועסש יס לכל ₪ =
 םיקיתעה םיבועחמה - רבטה =

 ןוכסב םיאצמנ ןיידע וללה
 הגוצתכ !שומישב אל) ןסציו
 --- - קר - -- ה-0. ו - קייר קומה .(דבלב

 == .ןפיא-רב תתטיסרבינואב םיבכשחמה רדח

 בועה
 ךכו - תישארבמ שממ אלא ,רחואמ

 דבלמ .[המחלהל השירדה המצמטצה

 הרבגוה ,יטסילמינימה לדוגבש ןוותיה

 הדבועה בקע ,םירישכמה | תוויהמ

 וצלאנ םינורטקלאהש קחרמהש הטושפה

 .הבוטל ,יתועמשמ ןפואב סצמוצ רובעל

 םידממל עיגה רוטסיזנרטה
 .לודגה ונורתיי ןכבו רחויב םיריטז

 ו ---/-/-/-.



 ו

 ..וורומ

 ו

 בשהמ ב"הראב הנבנ םישישה תונשב

 תושרה בשחמכ שמישש ,1₪₪1611-ה

 המודב | .תינקירמאה | תיגולורואטמה

 ,תינורטקלאה הטישב לעפ אוה 146 -ל

 1.5 ךשמב תולועפ עצבל לגוסמ היהו

 .היינשה תינוילימ

 תא יילטניא'י תרבח הקישה ,1971 תנשב

 בבש | .(דבעמ-ורקימ) רוססורפורקימה

 רשא בלושמ לגעמ ,םצעב ,וניה הז ריעז

 עדימ לש תויביס 4 דבעל היה ותלוכיב

 הדיחי וכותב ללכ דבעמה .ןותנ ןמזב

 לדוג לש ובור בור ךא ,תיגול-תיטמתירא

 רקבה-לגעמה ידי לע  חקלנ בבשה

 רדס תא ןגרא רשא | ,((2סה(ז01 (?וזשטו()

 רתונ ךכבו ,בבשה לש ותדובעו ויתולועפ

 לופיטה לגעמל רתויב םצמוצמ םוקמ

 | .([כבוה [1הח0]וחט (יוזסטוו) םינותנב

 יוניכה ןמ ,ונמזב) "םירקאהיי יפלא

 תועמשמה העמתשה אל יירקאה"
 ,סויכ ונלוכל תרכומה תילילשה

 בשחמ ול היהש ימ ,אברדא
 לכ אלב ,ועמשמכ וטושפ ,"רקאה"היה

 התע (...תינונח אלא ,תילילפ הכלשה
 היה הכ דעש רבד ,בשחמ שוכרל ופאש

 לש ,אבצה ימרוג לש תידעלבה סתלחנ

 קנע תורבח לשו תואטי סרבינואה
 ?מונורטסאה סריחמ בקע ,תוירחסמ
 הקזחאב ךרוצהו סיבשחמה לש
 .תפטוש

 הבכרהה תכרע הקשוה 1975 תנשב

 ,ןושארה לשיאה בשחמ-ינימל תימצעה

 .53ל7 היה הריחמש ,ה\|זגוז

 :ויעוציב לע םימיהדמ םינותנ רפסמ ירהו

 וליק אל) טייב 256 | - ןורכי| חפנ
 הדיחיה | תונכתה | תטיש -.(!!!טייב

 ,(יראניב דוק) הנוכמה תפש לע הססבתה

 לש ותיזחב םיגתמ לע הביחל ידו לע

 .בשחמה

 םוקמ ספא דע

 אלא ,איהש הנכות לכ אלל עיגה בשחמה

 הרוחשה הדובעה תא תושעל צלא:נ שכורה

 ונאזא הלעפהה תכרעמל המודב) ומצעב

 .(וננמז תב

 דבלב םירוכמל בשחמ - וחוש

 הווהמש תיתחפשמה העקשהה אל טלחהב

 ינינמ רובע קר ,ונלוכ רובע םויכ בשחמה

 ...םידבכו סייניצר ,םירוכמ ןיינע

 ינצינ ולחה , 4ווגוז-ה לש ותאיצי תובקעב

 סבו'ג ביטס םע ,יתיבה בשחמה תכפהמ

 ,קאינזוו ביטסו (4ק06 לייכנמ םימיל)

 406 1-ה בשחמ תא וגיצה רשא

 .וקסיסנרפ-ןסב ,ןושארה

 ,תינבומ קיסייב תנכות ליכה בשחמה

 ןורכיז ,(004) ינועבצ יפרג ךסמ םאתמ

 51298 ריחמב תאז לכו ,סיוות 4100 חפנב

 סעפ ?!רתוי עמוש ינא םאה) !דבלב

 .(!רכמנ ...היינש םעפ ...הנושאר

 פייט תוטלק יבג לע ונסחתוא םינותנה
 סינותנ יוביגו הרימש תרוצת) תוליגר
 אבש רושעה ךלהמב תיטרדנטסל הכפהש

 יי .(ךכ רחא

 םיקוושה לא ואצ: גספ6-ה םע דחי
 וירחאלו) 85-80 :ןוגכ ,םיפסונ םיבשחמ

 ףלא 6% לש לדגומ ןורכיז םע 75-80 1
 .ועדימה ןוסחאל חישק קסידו ,םיוות
 קרו ךא הרצי הכ דעש ,18א1| תרבח
 איה ףא הטילחה ,םילודג םיבשחמ
 .ןושארה 6-ה תא האיצוהו ,קושל סנכיהל

 ונונכת ,יתיבח קושל דחוימב ןנכות ?0-ה

 .תולקב םיביכר תפסוה ,רתוי רחואמ ,רשפיא

 ףלא 16 חפנב ןורכיו היה ןושארה 0-ל

 תילמשח הביתכ תנוכמ לש תדלקמ ,סיוות

 .תוטסק פויטל רוביחו ,18%1 תרצותמ

 קר !סויה קר) דבלב 51265 היה וריחמ

 (!םויה

 לטניא האיצוה םינומשה תונש תישארב

 שטטובמ היהש ,ןושארה א1-ה בשחמ תא

 דבעמ לע טסובמ היהש) 808% רבעמ לע
 תוריהמב לעפו (4044 ארקנש רתוי סודק

 .צרה-הגמ 4.7 לש ןועש

 יסופיט א" בששחמ

 רפסמ יפל ומש תא לביק דבעמה

 ףסונב וכותב ויה רשא סירוטסיזנרטה

 םאה חול לע ןיקתהל היה ןתינ ,דבעמל

 איאה רשא ,8087 ארקנש יטמתמ דבעמ

 ומצע לע חקלש ךכב ,בשחמה תלועפ תא

 רדבעמהמ םייטמתמה םיבושיחה תא

 .ונממ סמוע תיחפה ךכבו ,ישארה

 ,סויכ םינתדיש המ ,ויה אל ןיידע זא

 םיבשחמ" אלא | ,"םייתיב םיבשחמיה

 .םידרשמב רקיעב סייוצמ ויהש ,"םיישיא

 רייכניס מ ביילכ רס

(1940 - ) 

 תא חתיפ רשא אוה

 ןושארה | בשחמה

 | םיכרצל דעונש

 יאנפל -  םייתיב

 ותוכזבו | ,האנהו
 םויכ םיריכמ .ונא
 לתיבה בשחמה - חנומה תא
 ארקנ ךכ סושמו ,80 תנשב :אצי" .ןושארה
 דחא טייבוליק לש ןורכיז'ןל היה .0
 ורובע החתופ רתוי רחואמ" .ךא .דבלב
 לש חפנב ,תמאות תינוציח ןורכיז תדיחי
 רבחתה הז בשחמ .טילב-וליק רשע-השיש
 ןבל רוחשב התייה ותגוצתו היזיוולטל
 לע ןסחאל היה ןתינ וינות) תא .דבלב
 ן .תוליגר פייט תוטסק

| 
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 2%81-ה תא ריילקניס איצוה הנש רובעכ

 (...ןכומכ)

 רשאכ ,82 תנשב היה יתועמשמה ךפהמה

 10) ןושארה יתיבה ינועבצה בשחמה אצי
 2% | וא 282 ארקנש ,(!םיעבצ
 .(ויעבצ תשק שוש לע) 5ק60זרנחו

 תוירט תוינמחל ומכ ףטחנ הזה בשחמה

 יל) .צראבו ל"וחב יניצר רגאלש היהו

 ,הזכ ינואיזומ 5ק66טו ןיידע שי ימצע

 (!וידעלב תמ יתוא וספתי אל

 סגדמ התנתשה הז בשחמ לש ותלוביק

 .טייב-וליק 48 וא ,16 ,8 ,םגדל

 4רצזב 3 ונ

 1[ דוודדזחזכרכ

 צו [צזַננב

 ".תיבב יל שי הזכ םורטפס"

 ,2א88 :ןוגכ ,םיפסונ סימגד ואב וירחאל

 ריילקניס איבוה 88 תנשב ףאו ,8

 ךסמ לעב ,אשינ בשחמ תרוצתב סגד

 .ולשמ ילּוונ-שיבג

 םייתיב םיבשחמ לש הנפואה תובקעב

 ןחוכ תא תונוש סיבשחמ תורבח וסינ
 ,רודומוק ,יראטא | :המגודל | ,םוחתב

 ...דועו ,הגימא ,הקסו6

 חיכוהל התסינ ,רוחאמ הרתונש זו[

 ובשחנש ,היבשחמ יכ םלועה לכל
 סיקסעל סידעוימ סניא ,םיקוחו סייניצר

 יכרוצל שמשל םג םילגוסמ אלא ,דבלב

 ..ןכ ,ןכ) יתיבה קושה חלפו עושעש

 (!םידלי ולופא
 סמאיליוו הטרבורל התנפ ,ךכ םשל
 - קנעה תרבח ילעבו ימיקמ ,הלעבלו

 סרובע וחתפיש השקבב ,5ו6ח3 (0ח 6

 וליפאו ,ינועבצו םכחותמ בשחמ קחשמ

 .(ק(-5068%6ז-המ) םילילצ קיפמ

 יבשחמו ,ןושארה אוחפ (020631-ה דלונ ךכ
 החלצהב םישלופ ולחה םהימאותו [8א1

 .םייטרפה םיתבה לא

 חלפ לא הלא םיבשחמ ועיגה ,ץראב)
 תונש ףוסב קר ,יתיבה סינכרצה קוש

 (!םינומשה

1 

 גקפ6 !זצ' ,1984-ב

 .םיועדח םימגדב אזו

 היה רשא ,ןשארה קמה םע קק6

 יפרג קשממ לע ססובמה ןושארה בשחמה

 לש ותחלצה .רבכעו "תונולחייל המודב

 .םידקת רסח רבד ,המיהדמ התייה קמה

 בשחמ םע רוחאמ הבנדוה 15א1[ תרבח

 ן.סוטפ :ןוגכ ,תוינכת צירה רשא ,7' 286-ה

 הכפה טפוסורקימ לש \/סז-ה תנכותו ,3

 .נדרשמה קושה חכפ ברקב ,רתויב תירלופופכ

 יתיבה בשחמה היה רבכ וזה הפוקתב

 ₪א]ז4ג6 לעה-בשחממ ךורע ןיאל קזח
 ...םסרופמה

 הללכ תיגולונכטה תוהתפתהה ,ךשמהב

 סידבעמה לש | םתוללכתשה תא

 ,18אַז :תורבחה תשולש לש ןתוטלתשהו

 ןתומלעיהל המרג רשא ,לטניאו ,הסמ6

 .רתוי תושלחו תונטק תורבח לש

 ךותו ,הידעצו הידממ הציאה תומדקתהה

 לטניא .םתמרב סידבעמה וצפק הנש

 ,186 -ו ,386-ח ידבעמ תא תחתפמ הלחה

 תליחתבו ,םהימדוק תא ופילחה .רשא

 ,השדח היגולונכט החתיפ םיעשתה תונש

 סיעוציבה סוחתב ךרד תצירפ הרשפיאש

 .דלונ "םויטנפ"ה - בבשה לש תוריהמהו

 םויטנפה לש ותעפוה
 סג .עודיה ,"'סויטנפייה לש ותעפוה סע
 רומח יוקיל הלגתנ ,586-ה בשחמכ

 - ולש יטמתמה דבעמה לש ודוקפתב

 עצבל ןתינש טילחה אוה ,המ םושמ

 - םיעדוי ונלוכ ירהו ,ספאל הקולח

 ...ול ןיאש ןוויכ ,תועט אוה ספאב קוליחיי

 ינד"מ והשמ ונדמל תאז לכב) "!תועמשמ

 .(!וינד הדות .ייןובשח

 היבשחמ תא החתיפ קק6 תרבח םסג

 ,הלורוטומ לש םידבעמ לע םיססובמה

 ,(₪156) תושדח תוטיש םשייל הלחה ףאו

 לע שומישב תואצמנ אל םויה דע רשא

 .רתויב ללכושמה םויטנפה ידי

 גקמ6 ןיב תעבשומה תוביריל דוגינב
 ולא ולחה ,םינומשה תונשב ,[8א1-ל

 ,טפוסורקימו לטניא דגנכ הלועפ ףתשל
 וב אוהש ,ףתושמ רצומ קושל ואיצוהו

 וראמב 26 םגו שוטניקמ םג - םייאלכ

 .(ץסאטזא[ 46 וא) קסיטטז(-ה והז ירה ,דחא

 צאומ חותיפ לח םידבעמה חותיפל ףסונב
 ,םיחישק םיקסיד :ןוגכ ,תיוולנ הרמוח לש
 ,םימדומ ,לוק יסיטרכ ,ךסמ יסיטרכ

 - ?ףחי ךלוה רלדנסה
 ₪ .תאז עדי אלש ימל .ןטק זוירוקכ
 םיעשתה תונשל דעו םינומשה תונשמ
 .ב"הרא תלשממ .הליטה .תומדקומה
 רושקה לכב ונחניזמ לע תולבגה
 ."םימויטנפ") לע-יבשחמ לש םתקזחאל
 ..(לע-יבשחמ לש םידבעמל ובשחנ זא
 לכ ינפ לע ךוחיג הלעסש ,דרוסבאה
 לעה-יבשחמ ידבעמש אוה ,יופש םדא
 ויה םיססובמ ויה הילעש היגולונכטהו
 הרציי .לארשיש ךכ ,ילארשי חותיפ ירפ
 ,(!םייטירק םיביכר תוחפל וא) .לע-יבשחמ
 וא המצעל השכרל הלכי אל ןא
 | .םהב שזמתשהל
 ..ולא תולבגס ורסוה תונורחאה םינשב קר

 ...תרמגנ הניא המישרהו ,סירבכע ,םיקיטסיו'ג

 ןטק לוקמרב דיוצמ היה א1-הש דועב

 בשחמ לכ דיוצמ םויכ ,םימחר ררועמו

 ,ינופואירטס ,יתוכיא לוק סיטרכב יייטשופ"

 .הקיסומ ןגנלו טילקהל לגוסמה

 רופיש - ןאכ תרצענ אל תוחתפתהה

 הוול ,עוציבהו תוכיאה תניחבמ הרמוחה

 .יסיפה הלדוג תניחבמ רופישב םג

 ,70 -ה תונשמ ,18א]ו לש חישק ןנוכ םא

 יסיפ לדוגל עיגה טייב הגמ 20 היה וחפנש

 ,ינשה דיל דחא םיבוכש 86 יזראמ ינש לש

 יטרדנטס חישק ןנוכ לש ולדוג םויכש ירה

 וחפנ וליאו ,לדוגה תיאמ לע הלוע וניא

 !תאומ הלעמלו ,םיבר םיפלא יפ לופכ

 יוצווכתה סמצע םיבשחמה

 תצק תולעב) םויכ לוכי ,טלפמוק ,בשחמ
 ולדוגש זראמ ךותל סנכיהל (רתוי ההובג

 אל םתונימא .דנוב סמייג קיתמ ןטק

 סילוטלטהו הנטקה סתדימ ףא לע תמגפנ

 .םדוונ תעב םיגפוס סהש

 האלפומה היגולונכטה התייה דימת אל

 התייה דומת אלש יפכ ,שרוד לכל הנימז

 ..(!אל ,וא) ןופלט וא (!עיתפמ) היזיוולט

 .תימיטפוא המינב םסייסנו

 לש םששתו תירוביצה היבופונכטה .תורמל

 ימוחתמ) םיבר | םיסדנהמו | םינעדמ

 לש םזנומ חותיפ יכ ,(הנכותהו הרמוחה

 םורגל .לולנו .תיתוכאכמה היצנגילטניאה

 םדאה ינב 5ע םיבשחמה לש סתוטלתשהפל

 שיא םעפ רמא ,(ייורצוי לע םק םפוגהיי)

 :דואמ םכח

 ייופמשחה ןמ סקתנכ לכונ דימת אופהיי

 הירפסהש לש ייהקיטמתמיימ תוחוקל תונומתה*
 ירתאמ| ,הקינטירב הידפולקיצנא | ,תיעדמה

 .טנרטניאה
 .םתרוע לע רטכרפ םתוילו רגיר ןתיאל הדות
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 םייתיב םיבועח
 !ןובנה הנוקל ךירדמ
 .םינותנ תורשע ,םיצצופמ תומש םע םיבשחמ ,תוונח תואמ
 ?שדח בשחמ תשיכרב הנוכנ הטלחה לבקל תאז לכב ךיא
 .שפנ תמגוע הבוה ךל וכסחיש תוקד המכ ךמצעל חק
 ₪ .האשמאמשופקשה
 .םיינשל רורב ןפואב קלחתמ לארטיב סיבשחמה קוט

 (ידכו זתוו , אשה ,לב דרקאב) םיימואלניב םינתומ - דחמ

 תותיפב תוקסוע םויה רגנט ,קנע תורנח ידי-לע םירצוימה

 .םירלוד ינוילימ ךכ םשל תועיקשמו םזבוטחמ לש םיאבה תורודה

 םימרוגמ םיבוכר םישכורה םיימוקמ םינרצי ינשה רבעה ןמ

 סש תחת דחי טתוא סיגיכרסו ,העודי יתלב תוניזאב סיִנוָש

 ךסינ לע םירחתמ ולא םיבשחמ .ריכמ וניא סלועב שיאש

 יִכ בר יוניס ונשי .םיהונג בושחמו דוביע ינתתנב םירוהתמו

 םיפלח רחא שופיחנ םירוסי עסמב ליחתת הנושארה הלקתנ

 םיאנכט לש םירוחליואוב קפתסהלו ,סניא ןמזמ רבנש םיקפסמ

 .םיימוקמ

 לטניא דבעמ םע - םוינלימ לב דרקופ

 הכימח ,הרגחה י"ע תוירחא ,[[ סויוטנמ
 .םילקס יפלו יוושנ תוינויח תוותמו תינופלכ

 יג נה] 611 א1ווושתוונתו יא וה [ח%4]

 זהו וטחו ל[! 06:30 א
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 םידבעמב ףצומ עוריכ קושהו דבעמה רוויה בשחמה לט רביל

 עיפומ לטניא תרבח למסש קודבל ךל םיצילממ ונא .םיפייוזמ

 בשחמ תיינק .ומצע בשחמה לעו בשחמה לש ימוסויפה רמוחב

 בשחמ תיינק .ףסכ תקירזכ רובתהל הלולע ףייוומ דבעמ םג
 חייטבת וטש ,ל1-דרקאפ ומכ הליבומו תרכומ תימואל ןיב הרבחמ

 .ירוקב דבעמ םע בופחמ ךל

 וניה שדח בשחמ תטיכר ןמזב קוסעל הצרת וב ןורחאה רבדה
 רשאמ רתוי זינרמ רבד ןיא .םינוקיהו םילוקליק לע הבשחמה

 םלועב תוליבומה תורבחה .תרזחו יאנכטל בשחמ םע ץצורתהל

 תורנחה .חוקלה תיבב תורישה תא קינעהל ורחבו תאז וניבה
 ךרדבו ,ןמצעל חאו תושרהל תולוכי ןניא תוימינונווהו תונטקה

 םיאנכט םע תורשקתמ אלא ,ןמצעב תוריטה תא תונחונ ןניא ללכ

 .ןמוקמב תורישה תא םינתוו רשא ,םייומצק

 תוייחאה תא ןתונימ
 בר רפסמנ םיתיעל תורדהתמ םילוז םיבשחמ תורצימה תורבח

 קפה זווגהו
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 ידכ - רכומ אל םש לע 'תוסנל" תנמ לע תוירחא תונט לש

 בל םייט !!!!תדוכלמ חוריהז ,ושכורל ישפנ טקוט ךכ י"ע קינעהל

 תוליבומה תורבחה .הירותאמ דמוע ימו תוירתאה תא ןתונ ימ

 לש לודג יאלמ הימואל ןיג הרגחל .ןמצענ תוריטה תא תונתוו
 תוימינונא תורבח .ןנוקיתבו תולקת רותיאב םינו לוט ןויסינ ,סיפלח

 ונקש םינכרצש הרק םעפ אלו ,תונחה לע חוירחאה תא תוליטמ

 .אבא אלל לקלוקמ בטחמ םע ודאשנ ,תונחה תוירחא םע גשחמ

 .הובחה לט קר - תוירחא ,רוכז

 תרכה ,תולנתסה תפוקת תמייק שדח בשחמ תטיכר ןמזנ

 תלעפה ךלהמב תורוועתמה תובר תויענ .ויתונוכתו בשחמה

 תא תיבשהל ילנמ ,הרצק ןופלט תחישב ןורתפל תונחינ בשחמה

 .ףסכו ןמז זבזבל ילבמו ,בשחמה

 העיצמו ,ח"ש 2000 לעמ לש הינק ךרעב בשתמ יקתחשמו

 ח"ש 420 לש תפסותב טפוסורקימ לש שסתפ '97 תא

 .תינקנ בוטח לוקיש הווהמו םוצע לדבהה .ח"ט 1200 םוקמב

 םילוכי םניא םלוא ,הבר תובישח בשחמה יעוציבלו תוריהמל

 ,ןימואו יתוכיא נתומ תיינקב ץיקשהל ץלמומ .תונימא ףילחהל

 תורבח לט ןכרד .ריהמ בשחמ לע תכלל ביצקתה תרגסמבו

 חויהל רמייתמ וינותנ יפ לעש בשחמ ןכוצל ץיצהל תויסוקמ

 יושע ןכ לעו ,תכרעמה יקלח ןיב תוסיאת החיטבמ הניא ריהמ
 ויקלחש ,ליבקמ בשחממ הברהב יטיא חויהל ריהפכ גצוסה בשחמ

 החיוננמ תימואלניב תובחמ בוטחמ תיוק .ףתווטמנ דובטל ומאתוה

 .םימלשומ םיעוציבו תילמיטפוא תומיאת

 .ןתיבב תורשה תא לבקתש ךכ לע דומע .4
 .תינופלט הכימת לבקתש ךכ לע דומע .5

 !דיתעל םאתומ היהי הנקתש בשתמהש גאד .6 |
 ו ]

 הרבחמ בטחמ הנקת לא .ןורחופה וניה ינופלט הכימח רקומ

 .תינופלט הכימת ךל העיצמ הניאט

 וה הרהור דוומ
 איש היהש בשחמ .םיהדמ וניה םלועב םיבטתמה חותיפ בצק

 ןיתמח םא .הרצק הפוקת ךות הזכ הירי אל םוית לש היגולונכוטק
 תוימואלניבה תורבחה .בשחמ שוכרת אל סלועל ,אבה רודל

 םיחותופה .המידק טבמ םע ןהקיבשתמ תא תווציימ תוליבומה

 בטחמל םיאתהל ולכויש ךכ םיננכותמ ,רחמ לש םישודיחהו

 בשחמ םע .הינולונכטב םתיא םדקתהל לכות דיפחת ,סויה הָוקתט

 .תנשוימ היגולונכט םע ץקתיהל לולע התא ימינונא

 רשפא יא תונתמ י 0

 תועיצמ ,ןהיתוויכמ תא םדקל תנמ לע .ינויח רבד הניה תורחת
 תוריהו .שנור לכלל םעח תודמולו תונכות תליבח תונושה תורבחה

 תודמול וא םיקחשמ ,תונכות וליא בטיה קודב !ףסונ שקומ -

 תוטכות וא ,תוינגדע תודמול| תונכות תמגוב ולא םואת .לבקמ התו

 תורוד לש םוכחיתו הקיפרג תמרב בשחמ יקחטמ סע תוושוימ

 םיקחשמ לש המגדה קסיד תונתונ תוימוקמ תורבח דועב ,םימדוק
 תודמול היבשחמ ישכורל חנתמב תנתונ לשמל לב דרקאפס ירח

 דיתש 1הזפ| 15166 5 |טקט בח0 ץפתו|טתו ל םזס ז6ק[1ו6ז66 וזג:ובזא3 גה א( ואז" ןג ב וזגט6 ה הזא 0[ ]חז6| 60 [קטזה:ןסה
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 !רומושו רוזג !רוכז

 .ץצופמ יזעול םש סע ימוקמ בשחמ אלו העודי תימואלנ'ב הובתמ הנק .1
 .םושה ןמיס םע ירוקמ לטניא דבעמ םע קר בשחמ שוכר .2
 .ןרציה לש תרישי תוירחא לבקל שורד .3 /
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 ךפה לוקה .םינשחמה םלוע סע ךלש רישיה רשקה אוה ןסמה

 לא - הצלמה בשתמב ימוימויה שומישהמ דרפנ יתלב קלחל

 ץלמומ בטחמב םיישמתשמה תואירב לע רונשל הנמ לע .רטפתת

 ףדמה לעָט ,התוחנ הרבחמ ךסמ אלו ההונג המרב ךסמ תונקל

 בטחמה לומ הדובעה תוקש ךלהמב םלוא המוד הארנ תונחב

 דרפנ יתלנ קלחכ = ללוכה ךסמ תונקל ץלמומ .ותוכואמ דבאמ

 .תמדקתמ עמש תכרעמ (80/11-1א) ונממ

 :"ע רוביצל תורשכ שגומ
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 הש םלועב בוטה הידמיטלומה בשחמ



 .תורומש תויונזה לנג .ינפיד ₪

 בלהרמה הלועפה קחשמ

 ללוכה ל?נסלד לש רתויב

 לאלמ קחשמ ל?בלש הרשע

 :.החחפשמה לכל רגתא

 ןיש גשהאה ןממא פא

 6לוקרה
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 ששי /
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 ₪ ו ו 1
 זי 5

 ו הדנ

 !!!תלרבעב הנושארל

 ל , תקתרמ האירק תאקתפרה

 ) [ | .םיקחשמ ,םלרלש תללוכה

 | יי [   סלוקרה םע תויעב ןורתפ

 .(הלעמו 3 ?אל?גל) רל?רבחו
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 תבשחל| לארשיב ביטקארטניא ינטיד לע תידעלבה הציפמה הניה תבשחמ

 טונמירואה ימורממ רשייה
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